
Zápis z valné hromady a jednání rady rodičů 

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

dne 12. května 2014 od 17.00 h v knihovně školy 
 

Valná hromada byla řádně svolána pozvánkou ze dne 25. 4. 2014, 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 15 členů SRPŠ. Prezenční listiny jsou přílohou zápisu. 
 

Projekt „Škola na dotek“ 

Paní ředitelka Kindová seznámila rodiče s projektem MČ Praha 6 „Škola na dotek“ (www.skotek.cz), který je 

zaměřen na začleňování výpočetní techniky do výuky. Projekt, zaštítěný UK, zahrnuje nejen pořízení vybavení 

(tablety), ale též vzdělávání učitelů a vedení škol. Tablety by měly být pomůckou na doplnění práce v hodině, nejen 

k vyhledávání informací (např. připojení různých měřicích přístrojů). Již je připravena vybavená učebna ve 2. 

patře, 35 tabletů propojených s interaktivní tabulí a počítačem učitele. Možnost přesunu tabletů do jiných učeben. 

Je zajištěno zabezpečení vůči zásahům zvenčí. Možnost využívání různých digitálních učebních materiálů (DUM). 

Realizace projektu – od září 2014, pro třídy 1. i 2. stupně. 

Možnost konzultace – správce sítě p. Srp: psrp@boxed.cz  
 

Komunikace mezi učiteli a rodiči 

Paní ředitelka a paní učitelka Horáková představily otevřený dopis „Učitelé rodičům“, který byl následujícího dne 

rozdán všem žákům školy. Následovala diskuse o nejlepším způsobu komunikace mezi školou a rodiči. Všichni 

učitelé mají e-mailovou adresu, na kterou je možné jim psát. Připravují se nové webové stránky školy (od příštího 

školního roku), kde každá třída bude mít svou stránku. Rodiče by uvítali platformu, na které by mohli sdělit a 

diskutovat své náměty a připomínky. Preferují e-mailový kontakt – v rámci třídy shromáždit e-mailové adresy 

rodičů, zřídit tematické skupiny. Uvítali by obnovení informačního bulletinu školy (elektronicky rozesílat). 
 

Další informace za života školy: 

 Je připraven dopis pro žáky 5. tříd, kteří neodcházejí na jinou školu – informace o tom, co škola nabízí. 

Doporučení rozdat jej i žákům 4. tříd. 

 Zahradní slavnost 19. června 2014 - Prosba na rodiče, kteří mohou poskytnout různé propagační materiály jako 

odměny pro úspěšné děti (je jich více než 60). 

 Rekonstrukce školní kuchyně nebude zasahovat do konce ani začátku školního roku 
 

Informace o hospodaření SRPŠ za rok 2013 

Informace podala p. Černohousová, pokladnice. Daňové přiznání bylo v termínu podáno, příjmy a výdaje jsou 

vyrovnané. Osvědčilo se upomenutí neplatičů – na základě upomínky byl dluh snížen asi na 15.000. V jednom 

případě bylo se sociálních důvodů placení příspěvku odpuštěno. Současný stav účtu: 809.000 Kč. Výše členského 

příspěvku je 500 Kč na rodinu. 
 

Schválení změny stanov v souvislosti s novým občanským zákoníkem 

Hlavní změnou je změna názvu – místo občanského sdružení je SRPŠ nyní spolkem. 

Dále byla zrušena revizní komise, protože nadále již není dle OZ povinná. 

Došlo k upřesnění některých ustanovení: 

čl. III., odst. 4), písm. vi: výše členských příspěvků je oznamována prostřednictvím třídních učitelů; 

čl. III., odst. 7 – Zápis z jednání SRPŠ je do 30 dnů od konání valné hromady zveřejňován na webu školy 

čl. IV., odst. 3) – registr členů vede pokladník, registr není zveřejňován. 

Valná hromada navržené změny jednomyslně schválila a pověřila p. Krajčiříkovou odesláním nového znění stanov 

rejstříkovému soudu k registraci. 
 

Různé 

 Diskuse o možnosti příspěvků z prostředků SRPŠ na třídní výlety, návštěvy divadel a jiné akce 

 Organizace některých akcí prostřednictvím cestovní kanceláře je příliš drahá 

 Špatný stav pořádku na toaletách 
 

Po skončení jednání si rodiče prohlédli novou počítačovou učebnu. 

 

 

 

Zapsala Jana Krajčiříková            


