
Zápis z členské schůze konané dne 24. 9. 2019 
Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 

 

Schůzi svolal: Roman Plischke, předseda 

Schůzi předsedá: Roman Plischke, předseda 

Zasedání zahájeno v 17 hod., potřebná přítomnost 2/3 třídních zástupců, tj. 16 

Skutečný počet třídních zástupců v okamžiku zahájení: 3, členská schůze není usnášeníschopná. 

Náhradní zasedání zahájeno v 17:30, potřebný počet je roven polovině počtu tříd, tj. 12. 

Počet přítomných členů spolku: 21, členská schůze je usnášeníschopná. 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ 
2. Přehled o stavu financí SRPŠ 
3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
4. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli 
5. Informace k používání mobilních telefonů žáky školy 

1. Zpráva o činnosti SRPŠ 
Roman Plischke, předseda 

• Představeno SRPŠ pro nové rodiče, informace viz https://zspetriny.cz/stranka-srps-119 
• Zmíněna též Školská rada, která je mimo SRPŠ, nic méně je to často zaměňováno (viz https://zspetriny.cz/stranka-

skolska-rada-118) 
• Představen projekt obnovy školní zahrady, který běží již pátým rokem pod názvem Krok ze školy do přírody (viz 

web, FB). 
• Přes SRPŠ probíhá financování některých aktivit školy: 

o rodinný příspěvek (500 Kč ročně na rodinu, předpoklad 250 500 Kč) je použit během roku podle uvážení 
vedení školy ve schváleném určení – viz hlasování. 

o příspěvek 1 500 Kč pro výtvarné třídy je upotřeben na výtvarné potřeby a rozhodují o něm učitelky VV 
(předpokládaný výběr 156 000 Kč) 

o příspěvek na asistenty Začít spolu pro 1. a 2. třídy (3 500 Kč, předpoklad 479 500 Kč) jsou převáděny jako 
dar škole a jsou za tak spolufinancováni asistenti. 

o Z předchozích let je zůstatek 544 000 Kč, z kterého se nyní bude financovat nákup interaktivní tabule – viz 
dále. 

• Byly zmíněny některé neplánované příjmy spolku (např. vánoční dílny, aukce obrazů na zahradní slavnosti atd.), 
z nichž část je darována na charitativní účely. 

• Získali jsme tři dotace Magistrátu hl. m. Prahy 
o dvě dotace v souhrnné výši 320 000 Kč na úpravu prostoru před chodem do školy 
o dotaci 220 000 Kč na jímku dešťové vody ze školní střechy 

https://zspetriny.cz/stranka-srps-119�
https://zspetriny.cz/stranka-skolska-rada-118�
https://zspetriny.cz/stranka-skolska-rada-118�
http://www.krokdoprirody.cz/�
https://www.facebook.com/krokdoprirody/�


2. Přehled o stavu financí SRPŠ 
Ivana Černohousová, pokladník spolku 

Byly představeny podrobnější čísla ohledně výběrů peněz. Neuhrazených příspěvků je cca 8 %, upomínáme přes 
třídní učitelky s různou úspěšností.  

Snažíme se většinu peněžních toků směřovat přes bankovní účet, aby byly snadno dohledatelné a odpadla 
manipulace s hotovostí. 

3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka školy 

Vzhledem k tomu, že za loňský rok se nevyčerpaly všechny finance z rodinného příspěvku (500 Kč), byl letošní plán 
vytvořen na vyšší částku. Plán vytvořila prezentovala paní ředitelka Jana Kindlová. Na návrh rodičů byl oproti plánu 
zvýšen výdaj na preventivní péči z 15 000 Kč na 25 000 Kč. 

Celkem je tento rozpočet 300 000 Kč. Schválené částky: 

• Knižní odměny žákům v průběhu a na závěr roku (20 000 Kč) 
• Rozloučení s 9. ročníky + vítání budoucích prvňáčků, tričko s logem školy (25 000 Kč) 
• Odměny pro děti – úspěšní řešitelé, sportovci, výsledky v uměleckých soutěžích 
• Podpora prevence – první pomoc – ucelený program Zdravotníci (45 000 Kč) 
• Doprovod na ŠvP - dohody o provedení práce (100 000 Kč) 
• Nákup výtvarných potřeb a čtvrtek (45 000 Kč) 
• Vybavení knihovny příspěvek na doplnění výběru knižních titulů (5 000 Kč) 
• Příspěvek žákům na proplacení programů preventivní péče – primární preventivní program školy, rozšíření 

nabídky Divadelta (25 000 Kč) 
• Ozvučení zahradní slavnosti (15 000 Kč) 
• Kopírovací papíry, laminovací fólie (10 000 Kč) 

Hlasování: schváleno 21 hlasy z 21 přítomných. 

4. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli 
Roman Plischke, předseda spolku 

V krátkosti byly prezentovány technické parametry požadované interaktivní tabule Epson EB-695Wi. Kupují se tři 
kusy, dva platí škola, jeden platí SRPŠ. Stejné tabule již byly instalovány ve škole minulý rok a je s nimi dobrá 
zkušenost. V ceně je kompletní instalace vč. zaškolení učitelů. 

Hlasování: schváleno 21 hlasy z 21 přítomných. 

5. Informace k používání mobilních telefonů žáky školy 
Dagmar Kafková (učitelka a preventistka školy), Jana Kindlová (ředitelka školy) 

Mobilní telefony musí být podle školního řádu vypnuté a uloženy v tašce. Děti omezení většinou dodržují, za 
porušení nejsou postihovány, jen napomenuty. Některé děti s absencí telefonu zjevně nemají potíže, některé však ano 
a u jednotlivců je vidět již vzniklá závislost.  

Na druhou stranu mohou být mobilní telefony využity při výuce (např. dohledávání informací), proto je jedna třída 
vybavena wi-fi, kterou zapne v případě potřebu učitel. 

http://divadelta.cz/�


Protože telefony nezpochybnitelně slouží resp. sloužily také k odreagování (byť s mnoha negativními dopady), rozvíjí 
škola možnosti pro lepší trávení volného času: třídy je možné doplnit deskovými hrami, na chodbě vznikají volně 
přístupné knihovničky. 

Další informace, které zazněly během členské schůze 
 

• Ve škole bude opět několik představení spolku Divadelta, které se zabývá prevencí. Ve svých hrách představují 
konfliktní situace, které děti-diváci mohou ovlivnit, vstoupit do hry atd. Předpokládá se opět návštěva 6. a 8. tříd, 
stejně jako v minulých letech, a navíc nově i pro 1. třídy. 

• Prevenci pro školy na Praze 6 zajišťuje Prevcentrum, naše škola ale jejich služeb nevyužívá a preventivní 
programy si zajišťuje sama; na starosti to má paní učitelka Dagmar Kafková, preventiska školy. 

• V pátek 1.11. pořádá škola Společenský večer - Tančírnu - v břevnovském sále Na Marjánce. Hudba bude sice 
tentokrát reprodukovaná, nepůjde tedy o tradiční ples, ale měl by být k dispozici i taneční mistr. A samozřejmě 
tombola! Akce je pro dospělé, děti nechejte doma. 

• V neděli 20.10. od 10:00 bude na školní zahradě brigáda. Opět se bude pracovat, povídat, opékat buřty atd. 
Všichni jsou zváni, děti, rodiče i učitelé. 

• Opět budou vánoční trhy. Tentokrát se bude účastnit také Petr Kočnar, který založil ve Rwandě projekt Talking 
Through Art, která pomáhá lidem s fyzickým postižením formou rekvalifikačních kurzů. Pokud vás zajímá více, 
podívejte se na Youtube nebo Facebook, nebo si přečtěte krátký článek. Výtěžek dílen půjde právě na tento 
projekt. 

• Pro rodiče v tíživé sociální situaci je možné získat dotace na obědy od nadace Terezy Maxové. Není třeba žádné 
prověřování od sociálky, za rodiče se zaručí škola. V případě potřeby se prosím obracejte přímo na vedení školy. 

• Opět letos pojedou osmé třídy do Anglie, opět to dotuje MČ Praha 6 a letiště Praha. 
• Škola má kapacitu 660 dětí, nyní je zapsaných 650. 
• Prosíme žáky, aby děti nenosily velké skateboardy do školy; žáci je dávají do skříněk, kam se nevejdou a 

opakovaně to vede k poškození skříněk. 
• Prosíme rodiče, aby objednávaly dětem (zejména nižších tříd)obědy přes internet. Často dochází k tomu, že děti 

nemají objednaný oběd. Od listopadu se snad změní systém tak, aby děti měly automaticky objednanou jedničku, 
budete včas informováni přes třídní učitelku. 

 

zapsal Roman Plischke 

http://divadelta.cz/�
https://www.prevcentrum.cz/�
https://zspetriny.cz/obrcl-tancirna-spolecensky-vecer-245-1287�
https://www.youtube.com/watch?v=rdsvXdRDCmg&t=21s�
https://www.facebook.com/talkingthroughart�
https://www.facebook.com/HateFreeCulture/posts/1018260898275404/�

	Program členské schůze
	1. Zpráva o činnosti SRPŠ
	2. Přehled o stavu financí SRPŠ
	3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy
	4. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli
	5. Informace k používání mobilních telefonů žáky školy
	Další informace, které zazněly během členské schůze

