Zápis ze schůze
Spolku rodičů a přátel ZŠ, Vlašim Sídliště

Konané dne: 21.10.2014
Přítomni: viz prezenční listina

Program schůze:
1) Název spolku, stanovy – návrh na zápis změny názvu a stanov byl podán Městskému soudu pro
Středočeský kraj v Praze. Prosím všechny třídní zástupce, aby mi odevzdali archy s podpisy rodičů,
kteří souhlasí se změnou. Děkuji
2) Projekt „Naše škola“
- Projekt se bude týkat úpravy okolí školy, byl konzultován s paní ředitelkou, která jej podporuje.
Informovala o něm i zřizovatele školy, který jej též podporuje.
- V současné době je připraven a schválen plán na výsadbu nové zeleně (na místo zeleně
vykácené kvůli stále probíhajícím stavebním úpravám). Obnovu zeleně bude provádět ČSOP po
skončení stavebních prací. Výsadbě mohou být přítomni i žáci (rodiče) např. v rámci výuky
přírodopisu či prvouky, pracovníci ČSOP mohou dětem dát i odborný výklad.
- V souvislosti s projektem byla podána žádost o grant u společnosti T-mobile – do grantového
řízení Mluvme spolu 2014 (více na www.grant.prosvetkolemnas.cz). Projekt by měl řešit soužití,
komunikaci, sdílení prostor ve škole a okolo školy mezi různými skupinami, uživateli (žáci,
rodiče, učitelé, obyvatelé okolí). Dále by měl napomoci k lepší komunikaci mezi rodiči,
vyučujícími a žáky tradičního a alternativního systému výuky. Cílem projektu bude vytvořit
společný prostor, kde se budou moci jednotlivé skupiny setkávat, komunikovat. Zorganizujeme
sérii komunitních setkání/plánování jednotlivých skupin, jejichž cílem bude seznámit se, začít
spolu komunikovat; vytvořit společný návrh pro úpravu sdílených prostor školy; vybraná
opatření realizovat. Žádost splňuje stanovená pravidla a byla přijata do grantového řízení. Do
24.11. se dozvíme, zda jsme postoupili mezi finalisty, do 8.12. bychom se měli dozvědět, zda
jsme byli vybráni. Grant nám může poskytnout ve dvou etapách až 300.000 kč.
3) Webové stránky – rodiče jsou nespokojení se vzhledem, funkčností a obsahem webových stránek.
Zjistíme možnosti, jak současný stav změnit:
- Paní Dunajová – poptá pana Žaloudka, který nabídl pomoc s novým vzhledem a správou
- Pan Musil – poptá pana Hazmuku
- Třídní důvěrníci – po dohodě s třídními učitelkami předají předsedkyni SRPZŠ kontakt na osobu,
která bude za třídu pověřena vedením „třídní stránky“
- Paní Svitáková – kontaktuje vedoucí jídelny paní Moudrou, aby podala na MÚ požadavek na
možnost přihlašovat/odhlašovat obědy přes internet
4) Jídelna – přihlašování/odhlašování jídel přes internet – viz bod 3
- Jsou výtky k jídelníčku a k nabídce druhých jídel – např. chybí zeleninová jídla (studené saláty
jsou občas, teplá vůbec), příliš často jsou v jídelníčku uzeniny. Jídelníček není pestrý (v jeden
den čočková polévka, hrachová kaše s uzeninou), jako zákusek levné oplatky (podle doporučení
ministerstva zdravotnictví nemají být vůbec)
5) Rozvrhy hodin
- Rodiče požadují méně odpoledního vyučování, zařadit více např. 5., popř. 6. vyučovací hodin –
důvody: více prostoru pro volnočasové aktivity, výhodnější pro dojíždějící žáky, méně problémů
s dětmi v době polední přestávky…

-

Družina – v současné době jsou do družiny přijímáni žáci z 1. až 3. tříd, více žáků není družina
schopna pojmout. Chybí prostor, dozor (v současné době musejí vypomáhat učitelé). Rodiče
požadují, aby družina byla otevřena do 17 hodin.
- Školní klub (dvě třídy) – v současné době je na žácích, zda využijí možnosti být o polední
přestávce ve školním klubu. Do školního klubu se nepřihlašují, nevede se docházka… Dozor ve
školním klubu není učitelům uhrazen „navíc“. Podle sdělení některých rodičů děti do klubu
nechodí, protože se tam nevejdou. Škola zodpovídá v době polední přestávky pouze za ty děti,
které do klubu přijdou. Rodiče navrhují:
a) Přihlášky – do školního klubu rodiče své děti přihlásí, učitel, který bude mít v klubu dozor,
tedy bude mít přehled, kdo tam má být a kdo tam je (podobně jako ve družině)
b) Platba – rodiče jsou ochotni si za školní klub zaplatit za předpokladu, že škola převezme za
jejich děti zodpovědnost. Vybrané příspěvky by se použily na zaplacení dozoru v klubu
(např. forma kroužku ?)
6) Požadavky učitelů
- byly schváleny tyto platby ze SRPZŠ:
Výzdoba školy - květináče
1.000 kč p. Průšová
Klub diváků
2.000 kč p. Slaninová
Školní knihovna I. stupeň
4.000 kč p. Daňková
Školní knihovna II. stupeň
4.000 kč p. Svatoňová
Hlína na keramiku
10.000 kč p. Svobodová
Potřeby na zvl. Výtvarné techniky
2.000 kč p. Svobodová
TV – kompresor, lékárnička, hokejky, míče
10.000 kč p. Šopová
D – exkurze 9. tříd do Terezína - autobus
3.000 kč p. Hlaváčková
Pamětní medaile pro 9. třídy
5.000 kč
SCIO testy pro 3., 5. a 9. třídy
podle počtu dětí
-

-

položky s výhradou:
7. třídy – autobus na hory
9. třídy – pamětní medaile
sporné položky, které je třeba objasnit:
HV – ozvučení hudebny a tělocvičny (p.
Risová)
HV – magnetofon – USB, CD ? (p.
Havlíčková)
HV – kliprámy do hudebny na skladatele a
na chodby (p. Havlíčková)
Informační tabule - venkovní
Přenosná tabule „Flipchart“

-

Žáci z 8. a 9. tříd si cestovné uhradí sami
Porovnáme podle roku předchozího

10.000 kč

5.000 kč

V minulém období se již hradila
aparatura. Co konkrétně tato
položka představuje ?
Co konkrétně tato položka
představuje ?
Jaké kliprámy (rozměr) a kolik ?

6.000 kč
5.000 kč

Upřesnit
Upřesnit

5.000 kč

nový návrh, který nebyl zcela prodiskutován:
AJ – prac. sešity pro 1. a 2.
á 200 – 300 kč na dítě
ročník

Zapsala: Dagmar Hulmáková

V současné době učitelky dětem
kopírují a lepí papíry do sešitů.
Žádají o příspěvek, alespoň z části.

