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Místo konání:  Jazyková učebna č. 11, ZŠ Sportovní v UH 

Účast: 19 / 24 

třída jméno 
účast 

ano ne 

I. A       

I. B       

I. C       

II. A Miroslava Zlatá x   

II. B Gabriela Uherková x   

II. C Tereza Benovičová x   

III. A Anetta Fiedorová x  

III. B Zuzana Hoffmannová  x 

III. C Jana Šimková x   

IV. A Mgr. Markéta Růžičková x   

IV. B Ing. Magda Nagy x   

IV. C Iva Pálková x   

V. A Martina Bahulová x   

V. B Petra Ševčíková x   

V. C Marie Suchánková x   

VI. A Ing. Petr Taft x   

VI. B Jana Reháková   x 

VI. C Markéta Klimková   x 

VII. A Magdaléna Kunovjánková x   

VII. B Miriam Horčičková x   

VII. C Markéta Hlaváčková x   

VIII. A Mgr. Radmila Chromková x   

VIII. B Romana Pudelková x  

VIII. C Jolana Kodrlová  x 

IX. A Petra Bujáková x   

IX. B Helena Horáková x   

IX. C Radim Pešl   x 

 
Program:  

Schválení programu 

Podnět – termíny rodičovských schůzek 

Podnět – ples školy 

Podnět – školní jídelna 

Lyžařský výcvik - metodický pokyn příspěvku na výbavu 

Rozpočet 2017/18 – uzávěrka 

Rozpočet 2018/19 – úpravy 

Školní družina 

 
 

Vypracoval: Petr Howard Taft, petr.taft@gmail.com 
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Schválení programu 
Do programu byl přidán bod kolize termínů rodičovských schůzek, program byl schválen. 

Podnět – termíny rodičovských schůzek 
U rodičů se dvěma a více dětmi není mnohdy možné zúčastnit se třídních schůzek všech dětí. Jakou 

variantu řešení navrhuje škola? Konzultace třídního učitele nebo shrnutí informací přes webovou 

komunikaci? 

Na příští schůzce se vyjádří vedení školy. Názor SRPŠ je využívat více webovou komunikaci včetně 

např. zaslání programu a „slajdů“ schůzky ve spojení s osobními konzultacemi. Další posuny termínů 

schůzek jednotlivých ročníků se jeví kontraproduktivně. 

Podnět – ples školy 
Od rodičů 8. tříd byla znovu nadnesena otázka plesu školy, která se projednávala již na schůzi 

8.9.2016, viz zápis ze schůzky. Názor školy je nezměněn, škola není proti konání, ovšem nemá 

kapacity na její pořádání. 

SRPŠ téma diskutovalo a taktéž nemá vlastní kapacity na pořádání plesu, ovšem nebrání rodičům, 

pokud by přísli s plně zajištěnou a zorganizovanou akcí ve vlastní režii. Za SRPŠ nezazněl názor 

nutnosti pořádání či podpory dané akce – je jak ekonomicky, tak pořadatelsky náročná. 

Podnět – školní jídelna 
Podnět od rodičů – otázka přehledu vyúčtování obědů.  

Podnět byl diskutován s ředitelem a pracovnicemi jídelny, bohužel vedoucí jídelny je v současné době 

dlouhodobě v prac. neschopnosti. Na webu školy jsou popsány ceny a možnosti placení pod menu 

„Školní jídelna“. 

Přes přihlašovací systém strava.cz je možné vidět odebrané obědy za daný měsíc, viz „Vydej – 

Vyzvednuto“, platby viz menu „Platby – Datum – Částka“.  

Další sestavy, možné přehledy a posílání zpráv s těmito přehledy budou diskutovány s paní 

Waltherovou po jejím návratu z nemocenské. Program by to měl umožňovat. Taktéž s ní bude 

diskutováno, že údajně na terminálu v jídelně občas nelze odhlásit oběd na další den, i kdyz přes 

internet vše funguje v pořádku. Jako poslední zazněl dotaz, co se děje, když terminál pípne, ale 

následně je v přehledu zobrazeno „nevyzvednuto“. 

Na příští schůzce bude znovu diskutováno. 

Lyžařský výcvik - metodický pokyn příspěvku na výbavu 
Po minuloroční dobré zkušenosti s příspěvkem byl diskutován metodický pokyn se školou. Jeho 

upravená verze zní následovně: 

•  Žádostí o příspěvek od SRPŠ na zapůjčení lyžařské vý bavy, nikoliv na servis lyží, pro školní 

Lyžařský výcvikový kurz (LVK) se rozumí Doklad o zapůjčení v oficiální půjčovně 

•  Žádosti a veškeré informace k příspěvku bude shromažďovat vedoucí učitel LVK, případně 

jím pověřená osoba 

•  Žáci/rodiče musí svou žádost o příspěvek odevzdat nejpozději na samotném kurzu 
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•  Výbavu je možné zapůjčit jen v oficiální půjčovně – doporučeny jsou Hope sport 

http://www.hope-sport.cz, Senza sport http://www.senzasport.cz/, Ski servis 

http://skiservisuh.cz/, půjčovna Stupava http://www.stupava.cz/sluzby  

Ostatní podléhají schválení vedoucím, případně vedením SRPŠ, kontakty viz web školy. 

Půjčovna by měla mít minimálně vlastní webové stránky 

•  Bez dokladu z půjčovny není možné příspěvek uplatnit 

•  Vedoucímu LVK bude následně na základě dokladů za půjčovné vyplacena hospodářem 

SRPŠ celková částka a peníze předány skrze učitele dětem/rodičům 

Metodický pokyn byl schválen. 

Rozpočet 2017/18 – uzávěrka 
V současné době je na účtu 179.786 Kč. Paní hospodářka informovala o čerpání a do týdne pošle 

uzavřený rozpočet včetně výpisů z účtu revizní komisi ke schválení. Rozpočet bude jako obvykle 

vystaven na webu školy. 

Rozpočet 2018/19 – úpravy 
Diskutovaly se úpravy rozpočtu na rok 2018/19 na základě možné podpory školy. Její priority dle 

vyjádření ředitele školy: 

1. Lanová pyramida. Cena 80tis.Kč, je již zakoupena a instalována na hřišti pro školní družinu. 
2. 10-15 setů pro běžecké lyžování. Cena za set 3-4tis.Kč, což jsou běžky (jako lyže), hůlky, 

vázání, boty. Chceme vyměnit za již staré běžky a „žraločí“ boty. Využití na Lyžařské kurzy pro 
nácvik běžkování (jen na pár dní výcviku, rodičům by se nevyplatilo shánět na to běžky na 
celý týden). 

3. Lino v jazykové učebně. Cena 40tis.Kč. Je již realizováno. 
4. Pro všechny tři 1.třídy nové keramické tabule a projektory pro dotykovou interaktivitu. 

Celková cena 220tis.Kč, je již zakoupeno a nainstalováno. 

Byly diskutovány jednotlivé body a rozhodnuto, že  

• na lanovou pyramidu přispěje SRPŠ 40tis Kč 

• na běžkařské sety přispěje SRPŠ částkou max. 60tis Kč s tím, že se SRPŠ po vyhodnocení 

nabídek pokusí vyjednat dodatečnou slevu u zpřízněných firem 

• body 3. a 4. budou znovu diskutovány na další schůzce, na kterou k danému bodu bude 

nejspíše přizván i pan ředitel pro osvětlení zdrojů financování 

Rozpočet bude rozšířen o dva výše uvedené příspěvky – bylo schváleno, 2 proti. 

Školní družina 
Při projednávání aktuálního rozpočtu se otevřela kapitola příspěvku školní družině na výbavu ve výši 

6tis Kč, kterou družina již několikátým rokem nevyužívá a přitom sama vybírá dobrovolný příspěvek 

150 Kč od rodičů. 

Téma bude diskutováno s vedením školy / družiny a na příští schůzce bude SRPŠ seznámeno s 

odpovědí včetně zkušeností s povinným podáváním ruky při opouštění družiny, které mělo v září 

vstoupit v platnost. 


