
Zápis z valné hromady a jednání rady rodičů 

občanského sdružení „Sdružení rodičů a přátel školy Na Okraji“ (dále „SRPŠ) 

konané dne 24. září 2013 od 17.00 h v knihovně školy 

 

Valná hromada byla řádně svolána pozvánkou ze dne 10. 9. 2013, která byla rovněž vyvěšena na 

vývěsce a internetových stránkách školy. Všichni rodiče byli o konání valné hromady informováni 

v žákovských knížkách. 
V 17.00 hodin bylo přítomno celkem 19 členů SRPŠ, z toho 13 členů rady rodičů (z celkového počtu 20 členů 

rady rodičů). Prezenční listiny jsou přílohou zápisu. 

 

Volba místopředsedy rady rodičů 

Vzhledem k tomu, že paní Jitka Křivohlavá již nadále nebude zástupkyní třídy v radě rodičů, zvolila rada 

jednomyslně novým místopředsedou pana Vratislava Šlajera, zástupce třídy 1.C. Velice děkujeme paní 

Křivohlavé za výbornou a aktivní spolupráci. 

 

Doplnění revizní komise 

Rada rodičů také doplnila revizní komisi zvolením paní Ben Saidové (4.A) a paní Bůžkové (2.A). 

 

Rozpočet SRPŠ na školní rok 2013/2014 

Valná hromada jednomyslně schválila návrh rozpočtu na šk. rok 2013/2014 v celkové výši 173.000,- Kč. 

Prosíme zástupce tříd, aby rodiče upozornili na odlišné číslo účtu školy a SRPŠ. Příspěvek na SRPŠ (500,- Kč 

na rodinu; 1500,- na žáka 1. a 2. tříd, 1.500,- Kč na žáka výtvarných tříd) prosíme uhradit do konce října. Žáci 

dostanou do ŽK variabilní symboly, pro identifikaci platby je vhodné do poznámky též uvést jméno žáka. 

 

Zpráva o činnosti školy 

P. ředitelka Kindlová přítomné rodiče seznámila se zprávou o činnosti školy ke dni 24. 9. (příloha zápisu). 

Ve školní družině je ještě 19 volných míst. 

Druhý jazyk je letos vyučován v 7. a 8. třídách. 

Ceny obědů se budou možná mírně zvyšovat po novém roce. 

Chystané projekty: šití panenek pro charitativní účely; burza dětského oblečení (4. – 5. 10.); Srdíčkové dny; 

Děti online – bezplatný seminář pro rodiče 27. 11. od 18.00 hodin v knihovně školy; „Děti, pojďte ven“ – ve 

spolupráci s FTVS UK – využití nového školního hřiště – 16.00 – 18.00 h do konce října, poté znovu na jaře. 

Během aktivity jsou za děti odpovědní rodiče (nejde o kroužek). 

Plán prevence – viz web školy 

Mapa školy – viz web školy 

Spolupráce s pedagogickou fakultou UK 

 

Volby do školní rady 

 Tříleté funkční období současné rady končí 31. 1. 2014, proto je během podzimu třeba zvolit dva zástupce 

rodičů (dále jsou v radě 2 zástupci pedagogického sboru a 2 zástupce MČ Praha 6; informace o činnosti rady – 

viz webové stránky). Během třídních schůzek je třeba požádat rodiče o návrhy možných kandidátů a také o 

zapojení se do voleb (28. – 29. 11.) 

 

Děkujeme paní ředitelce za podrobné informace a přípravu matriálů pro rodiče na třídních schůzkách. 

 

Zapsala: Jana Krajčiříková       


