
ZÁPIS ZE SCHŮZE SRPŠ DNE 1. 11. 2018 

 

 

Přítomni: 

Věra Říhová – asistentka žáka 

Martina Tichá                       8.B 

Hana Kučerová                     3.B 

Lukáš Landa                          2.A 

Gabriela Kynclová               9.A 

Petr Kuchta                          3.A 

 

Omluveni:  

Krajčová V., Roškotová E., Pavlíková L., Hovězák B.                  

 

1.   Informace od pí Krajčové na základě telefonického rozhovoru s pí zástupkyní Turkovou: 
 
         a) poděkování paní Štorkánové – 3.B – sběr papíru – získaná částka cca 32 000,-  Kč  
              byla vložena do pokladny SRPŠ. 

  Členové SRPŠ navrhují koupi květiny a osobní poděkování, pokud tak už nebylo učiněno. 
  Po domluvě budou peníze použity na: 

         - aktivity pro děti – tanečky, „Bezpečný pes“, finanční gramotnost apod. 
         - vybavení do družiny – lego atd. 
 
        b) ve škole dobíhá grant OPVVV – Šablony, který bude končit v lednu. Nejvýznamnější 

aktivitou je funkce speciální pedagožky paní Radonské. Po doběhnutí grantu bude požádáno 
o další tak, aby speciální pedagožka mohla na škole působit i nadále. (pozn. v rámci grantu je 
možné školit pedagogy, sdílet zkušenosti pedagogů v rámci minitýmů či v rámci různých škol, 
také tandemová výuka či doučování dětí).  

  
       c) letošní Vánoční koncert bude v Muzeu hudby – bude to přehlednější, bez mačkajícího se 

davu, akustika výborná, zvukař zajištěn. 
       Členové SRPŠ se dotazují na důvod této změny, na předešlé schůzi SRPŠ bylo odhlasováno, 

že koncert je preferován tradičně v kostele U Jezulátka. 
 
      d) probíhá kurz plavání ve 2. a 3. třídě v Tyršově domě – žádost paní zástupkyně Turkové na       

příspěvek 100,- Kč lektorům plavání za každou lekci (jsou to většinou lektoři z FTVS). 
       Členové SRPŠ navrhují podání písemné žádosti – z důvodu hlasování. 
 



     e) používání mobilních telefonů – v družinách je aktuálně používání telefonů omezeno řádem 
družiny (telefony zakázány s možností použití jen v akutních případech po povolení od pí 
vychovatelky); v rámci školního řádu jsou telefony zakázány až na výjimky, kdy je učitel 
potřebuje ve výuce. 

       Členové SRPŠ děkují p. Landovi za vyvinutou aktivitu i komunikaci s vedením školy v této 
záležitosti. 
  
 

5.   Stojan na kola – diskuse, členové SRPŠ preferují cenově přijatelnou variantu stojanu, též 
navrhují místo pro jeho umístění pod okny do tělocvičny a jeho ukotvení do pevného podloží 
či stěny. 

 
6.  Zámek do branky na Petřín – p. Kuchta již dříve navrhoval určitý druh zámku, který je možné 
     ovládat pomocí aplikace na telefonu. Členové SRPŠ podporují tuto variantu i další diskusi 
     s vedením školy. 

 

 

 

 

 

     

 
V Praze dne 4. 11. 2018                                                                          Zapsala: Mgr. M. Tichá 
 

 

 

 

 

 

 


