
 

Zveme všechny rodiče na členskou schůzi 

SRPŠ 
čili 

Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697, 

která se koná on-line na adrese 

https://meet.google.com/eug-yucr-vwz 

ve čtvrtek 23. 9. 2021 v 17:00 

 
 

SRPŠ je zapsaný spolek rodičů žáků naší školy. Členem je každý rodič nebo zákonný 

zástupce žáka. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen 

SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Rada 

třídních zástupců je rada tvořená zástupci jednotlivých tříd. Stanovy spolku a další 

informace najdete na www.zspetriny.cz/stranka-srps-119 . Přijďte všichni, jste vítáni! 

Program členské schůze 

1. Informace o projektu „Škola nás baví“ 

2. Zpráva o činnosti SRPŠ 

3. Přehled o stavu financí SRPŠ 

4. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 

5. Schválení příspěvku na sadbu cibulovin u vchodu školy 

 

https://meet.google.com/eug-yucr-vwz
http://www.zspetriny.cz/stranka-srps-119


K jednotlivým bodům programu 

1. Informace o projektu „Škola nás baví“ 

Paní Markéta Cudlínová, lektorka a poradkyně spolku EKS, z.s., představí projekt, do 

kterého je zapojena naše škola spolu se třemi dalšími pražskými školami. Cílem projektu je 

přispět ke zvýšení demokratického klimatu na škole. Prezentovány budou výsledky 

dotazníkového šetření. 

2. Zpráva o činnosti SRPŠ 

Zprávu o činnosti SRPŠ přednese předseda Roman Plischke. 

3. Přehled o stavu financí SRPŠ 

Pokladní SRPŠ paní Ivana Černohousová nebude přítomna, proto zprávu o stavu financí 

SRPŠ podá předseda Roman Plischke. 

4. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 

Jako vždy na začátku školního roku schválíme rozdělení peněz, které přicházejí od rodičů – 

jedná se o nákupy pracovních sešitů podle požadavků učitelů, platby za asistenty atd. 

Přehled plánovaných výdajů bude prezentovat paní ředitelka Jana Kindlová. 

5. Schválení příspěvku na sadbu cibulovin u vchodu školy 

Příspěvek 3000 Kč na sadbu cibulovin v okolí školy 

Jak se připojit 

Kliknutím na https://meet.google.com/eug-yucr-vwz se dostanete na stránku Google Meet. 

Pro přihlášení budete potřebovat účet Google; je to tentýž, kterým se přihlašujete do 

Classroom. Pokud účet nemáte, můžete si jej předem vytvořit. 

Vyzkoušejte si připojení v předstihu. Schůzka bude dostupná zhruba 20 minut před 17. 

hodinou. Na začátku schůze věnujeme technickým záležitostem dostatek času. 

Záleží na vás, zda se připojíte s kamerou; pro schůzi však stačí, když budete jen 

poslouchat – mikrofon a příp. kameru můžete snadno připojit / odpojit tlačítky v případě 

potřeby. 

Hlasovat budeme pomocí Google Forms, odkazy na jednotlivá hlasování budeme sdílet 

přes chat, který je součástí Google Meet. 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na předsedu SRPŠ: Roman Plischke, 

roman.plischke@softbooks.cz, tel. 602 377 610. 

https://ekskurzy.cz/cs/lektorky-a-poradkyne/marketa-cudlinova
https://ekskurzy.cz/
https://meet.google.com/eug-yucr-vwz
mailto:roman.plischke@softbooks.cz

