
Zápis z členské schůze konané dne 11. 10. 2017 
Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 

 

Schůzi předsedá: Roman Plischke 
Zasedání zahájeno v 17 hod., potřebná přítomnost 2/3 třídních zástupců, tj. 16. 
Skutečný počet třídních zástupců v okamžiku zahájení: 11, členská schůze není usnášeníschopná. 
Náhradní zasedání zahájeno v 17:30, potřebný počet je roven polovině počtu tříd, tj. 12 
Počet přítomných členů spolku: 13, členská schůze je usnášeníschopná. 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ  
2. Přehled o stavu financí SRPŠ 
3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
4. Schválení spolufinancování dotace MŽP na úpravu školní zahrady 
5. Informace o projektu Pěškobus (Denisa Kejhová, Referentka projektového týmu Smart City , Operátor ICT, a.s.) 

Hlasování 
1. Příspěvek SRPŠ na činnost školy ve výši 245 000 Kč 
2. Příspěvek na interaktivní techniku ve výši 75 000 Kč 
3. Navýšení loňského výdaje na asistenci o 30 400 Kč. 
4. 15% spoluúčast na dotaci Státního fondu životního prostředí ve výši max. 80 000 Kč 

1. Zpráva o činnost SRPŠ 
Předseda spolku Roman Plischke přednesl základní informace o SRPŠ – organizaci spolku, způsob hlasování, 
zveřejňování dokumentů, webové stránky zspetriny.cz/stranka-srps-119. Dále objasnil způsob financování spolku. 

2. Přehled o stavu financí SRPŠ 
Rozpočet stanovený loňskou členskou schůzí byl dodržen s výjimkou plateb za asitenty. Příjmy za loňský rok: 

• Celkem za školu za SRPŠ  197 503,- (395 *500) 
• Celkem vybráno na asistenty 297 080 ,- (148,5 * 2000) 
• Celkem za výtvarné potřeby 148 949,- ( 99,3*1500) 
• Celkem vybráno za sešity a přeposláno škole 251 604,- 

Navíc byly přijaty částky z dotací od Magistrátu (150 000 a 180 000 Kč) na úpravu zahrady. 

Výdaj na asistenci byl vyšší o 30 400 Kč (viz následující bod). 

3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
V souladu s návrhem paní ředitelky Kindlové byl schválen příspěvek SRPŠ na činnost školy ve výši 245 000 Kč (pro 
hlasovalo 13 z 13 přítomných). 

Dále byl schválen příspěvek na audiovizuální techniku ve výši 75 000 Kč (pro hlasovalo 11 z 13 přítomných). 

Bylo schváleno dodatečné navýšení příspěvku na loňské asistence o 30 400 Kč. 
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Další informace paní ředitelky Kindlové o škole: 

• Koná se výstava žákovských prací, tentokrát na téma V rostlinách, v kavárně Vypálené Koťátko (Mařákova 5, 
Praha 6) 18. 10. od 18:00 

• Brigáda na zahradě se koná 4.11.2017 (viz www.krokdoprirody.cz) 
• Ve čtvrtek 23.11. 2017 proběhne školní ples. Lístky už jsou na recepci, a to včetně rozmístění stolů (cena lístků 

150 / 180 / 200 Kč). Koná se v břevnovském sále Na Marjánce (Bělohorská 35/262, Praha 6). Pomozte nám 
s propagací! 

• V sobotu 11.11. je ve škole charitativní akce – malování na hedvábí. 
• Vánoční dílny budou v pátek 8.12. Tentokrát budou mít jinou formu než obvykle. Akce bude charitativní, 

převážná část výdělku půjde na Hynka, na jehož podporu se také sbírají víčka. Hledají se rodiče, kteří by 
stánky dělali; program se teprve ladí, mohlo by tam být i zpívání s rodiči atd. S nápady se obracejte přímo na 
paní ředitelku j.kindlova@zspetriny.cz. Dílny mohou být spolufinancovány školou. 

• Škola se účastní dotačního programu Šablony. Z toho se bude dotovat: 
o podpora čtenářství 
o doučování dětí – bude 13 skupinek, zejména ČJ, AJ, Mat 
o kroužek deskových her – rozvíjení logického myšlení 
o vzdělávání v mentoringu pro pedagogy 

• V rámci spolupráce s organizací Step by Step Česká republika, o.p.s. budou mít dvě učitelky z 1. a 2. stupně 
mentora, později budou dělat mentoring pro ostatní učitelky. 

• Od letoška mají 4. až 9. třídy třídnické hodiny. Cílem je vytvářet pozitivní vztahy ve třídě a řešit otázky, na 
které během vyučování nezbude čas. 

• Chystá se odpolední čtenářský klub, děti by se scházely, povídaly si o knížkách, půjčovaly by si knížky. 
• Ve spolupráci se SRPŠ se plánuje výměnná knihovna na chodbách. 
• Pro 1. a 2. třídy jsou připraveny preventivní programy Zipyho a Jablíkovi kamarádi. 
• Škola bude kupovat velkou interaktivní tabuli pro mladší děti a dataprojektor pro větší děti. Část se zaplatí 

z investičního fondu školy, doplatek SRPŠ. 

4. Schválení spolufinancování dotace MŽP na úpravu školní zahrady 
Ing. Iva Hoffmannová přednesla zprávu o stavu úprav na zahradě. Škola bude žádat o dotaci ve výši 500 000 Kč. Je 
však vyžadována finanční spoluúčast 15%, tj. až do výše 80 000 Kč. Tuto částku zaplatí SRPŠ ze zůstatku z minulých 
let. Členská schůze schválila uvedenou částku (pro hlasovalo 13 z 13 přítomných). 

5. Informace o projektu Pěškobus 
Jiří Peterka a Denisa Kejhová z projektového týmu Smart City (společnost Operátor ICT, a.s.) přednesli záměr 
k organizaci doprovodu dětí z bydliště do školy. Tento systém funguje v mnoha evropských městech (Walking bus). 
Projekt je u samého zrodu, pokud se něco uskuteční, budeme informovat. 

6. Informace o propojovací chodbě 
Po ukončení členské schůze ještě vystoupil Ing. Arch. Jiří Hušek se stručnou informací ohledně stavu propojovací 
chodby. Stavbu zadala Městská část, stavební práce prováděla ISPD spol. s r. o. (rejstřík, web), stavební dozor 
vykonával SNEO a.s. (rejstřík, web), k dispozici je i smlouva. Ing. Hušek má podezření, že městské části P6 mohla 
vzniknout škoda neuplatněním plné výše smluvního penále na zhotovitele ISPD městskou firmou SNEO (odhadem 
1,3 mil. Kč), což radnice na jeho podnět prověřuje. Zhotovitelem vykázaná vada statické části projektu i požadovaná 
výše pojistného plnění měla pouze odvést pozornost od této skutečnosti. 

mailto:http://www.vypalenekotatko.cz/�
http://www.krokdoprirody.cz/�
http://www.namarjance.cz/Tanecni_sal.php�
mailto:j.kindlova@zspetriny.cz�
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/sablony-od-a-do-z�
http://zacitspolu.eu/�
http://www.zipyhokamaradi.cz/�
https://cs.wikipedia.org/wiki/Walking_bus�
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=353901&typ=PLATNY�
http://ispd.cz/�
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=160131&typ=PLATNY�
https://www.sneo.cz/�
https://sneo.cz/profil-zadavatele-i/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/74-informace-o-verejne-zakazce-vr-14-2016-zs-petriny-sever-spojovaci-krcek-mezi-zs-a-sj�

	Program členské schůze
	Hlasování
	1. Zpráva o činnost SRPŠ
	2. Přehled o stavu financí SRPŠ
	3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy
	4. Schválení spolufinancování dotace MŽP na úpravu školní zahrady
	5. Informace o projektu Pěškobus
	6. Informace o propojovací chodbě

