Zveme všechny rodiče na členskou schůzi

SRPŠ
čili
Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697,
která se koná v knihovně ZŠ Petřiny (1. patro)
v úterý 9. 2. 2016 v 17:00

SRPŠ je zapsaný spolek rodičů žáků naší školy. Členem je každý rodič nebo zákonný
zástupce žáka. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen
SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Rada
třídních zástupců je rada tvořená zástupci jednotlivých tříd. Stanovy spolku a další
informace najdete na www.zspetriny.cz/stranka-srps-119 . Přijďte všichni, jste vítáni!

Program valné hromady
1. Přehled o čerpání financí SRPŠ
2. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady
3. Hlasování o finanční spoluúčasti na školním grantu
4. Hlasování o změně zhotovitele části družinového hřiště
5. Hlasování o zakoupení skluzavky pro družinové hřiště
6. Hlasování o financování benefiční akce
7. Hlasování o finanční spoluúčasti na komplexním zaškolení personálu kuchyně vedeným
profesionálním kuchařem
8. Informace o chystaném průzkumu SCIO Mapa školy

K jednotlivým bodům programu
1. Přehled o čerpání financí SRPŠ
Pokladnice SRPŠ paní Černohousová podá zprávu o čerpání financí SRPŠ.

2. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady
O projektu bude informovat Ing, Iva Hoffmannová. SRPŠ získal magistrátní grant 10 000 Kč a škola
získala grant 49 500 Kč na další úpravy zahrady.
Příprava realizace volnočasové části hřiště, využívané především družinou, postoupila k realizaci.
Bude se realizovat podle návrhu od ateliéru Strašné dítě.

3. Hlasování o finanční spoluúčasti na školním grantu
Grant ve výši 49 500 Kč, který získala naše škola, je podmíněn finanční spoluúčastí školy ve výši
35 425 Kč a SRPŠ ve výši až 14 150 Kč. Budeme tedy hlasovat o finanční spoluúčasti 14 150 Kč.

4. Hlasování o změně zhotovitele části družinového hřiště
Oproti původnímu plánu nebude ateliér Strašné dítě realizovat všechny prvky volnočasového
hřiště. Protože nám poněkud opožděně sdělili jejich částečné odstoupení od zakázky, museli jsme
narychlo najít nového zhotovitele – stavět se musí již nyní na jaře. Ateliér SD nám však v rámci
vyrovnání nechal zdarma vypracovaný návrh hřiště, zde tedy výrazně ušetříme.
Rozhodli jsme se nechat zhotovit zbývající část hřiště firmu Petra Štindla, člena SRPŠ, s kterým má
škola dobré zkušenosti v oblasti údržby zeleně a kácení stromů. Petr Štindl se nám na schůzce
představí a budeme o jeho zakázce hlasovat.

5. Hlasování o zakoupení skluzavky pro družinové hřiště
Nerezová skluzavka Mawer Scandi W je certifikovaná pro dětská hřiště a stojí 29 314 Kč (viz
poznámku dole, Financování zahrady).

6. Hlasování o financování benefiční akce
24. dubna se uskuteční na školní zahradě Benefice pro zahradu. Podařilo se nám na tuto akci získat
grant 30 000 Kč. Hlavním bodem bude vystoupení skupiny Tatabojs, dále vystoupí country skupina
Stařenky, budou připraveny dílny atd. Některé materiálové náklady budeme potřebovat
zafinancovat ze zdrojů SRPŠ. Rozpočet je plánován mírně výdělečně, peníze se tedy vrátí.

7. Informace o změnách ve školním stravování a hlasování o finanční spoluúčasti
na školení pro kuchařky
Od září 2015 vešla v platnost nová vyhláška o školním stravování a nutriční doporučení
Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně skladby stravy ve školních jídelnách. Nyní probíhají jednání
mezi školní kuchyní, vedením školy a SRPŠ, která si kladou za cíl podpořit a pomoct školní kuchyni
se zaváděním těchto doporučení tak, aby naše škola dostála přísným kritériím hodnocení.
Zvažujeme případné spolufinancování ze zdrojů SRPŠ.

8. Informace o chystaném průzkumu SCIO Mapa školy
Paní ředitelka Mgr. Jana Kindlová představí projekt pro rychlé zjištění klimatu tříd, spokojenosti
rodičů a pedagogického sboru, který provede společnost SCIO.
Poznámka k financování zahrady: Všechny náklady SRPŠ na volnočasové hřiště se odčítají z již dříve
schválené částky 200 000 Kč (viz rozhodnutí valné hromady SRPŠ ze dne 17.9.2014).

