Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou
Zápis ze setkání zástupců tříd (zasedání výboru spolku) dne 9. 9. 2019
1. Setkání zástupců tříd, tj. zasedání výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou bylo
zahájeno na místě: školní knihovna ZŠ Pod Marjánkou, dne 9. září 2019, v 17.15 hodin.
Zasedání bylo svoláno e-mailovou pozvánkou doručenou zástupcům tříd – členům výboru
Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou (dále jen „Spolek“).
2. Zasedání výboru Spolku zahájil a přítomné přivítal předseda Spolku, pan Marek Knecht.
Úvodem byla provedena prezence účastníků. Poté pan Marek Knecht seznámil přítomné
s aktuálním stavem peněžních prostředků na účtu Spolku, jedná se o částku cca 251.000,Kč. Příspěvek členů spolku na nový školní rok zůstává ve výši 300, - Kč na žáka.
3. Pan Marek Knecht přítomné informoval o nejbližších plánovaných výdajích spolku. Dosud
nebyl využit již schválený příspěvek na opravu podlahy v tělocvičně ve výši 150.000,- Kč.
Oprava nebyla zatím provedena, plánuje se na podzim 2019. Bude třeba dořešit
příspěvky na pomůcky na TV (ještě bude diskutováno – do příští schůzky rodičů) a platbu
za již dodaná trička pro 1. a 6. ročník (po předložení faktury). Další plánované výdaje jsou:
- vstupenka do ZOO (6.000, - Kč),
- sportovní dny pro 1. a 2. stupeň (10.000, - Kč),
- příspěvek na rozloučení s žáky 9. ročníků (6.000, - Kč),
- sociální výpomoci – dle potřeby.
Podrobný přehled výdajů spolku bude předložen po skončení roku 2019. Pan Marek
Knecht přítomné rovněž informoval o svém předběžném záměru skončení ve funkci ke
konci školního roku.
4. Následně se ujala slova paní ředitelka, Marcela Zavadilová, která přítomné přivítala a
doplnila již poskytnuté informace o vysvětlení způsobu financování potřeb školy ze strany
zřizovatele a o způsobu doplňování potřebných pomůcek pro učitele. Zástupce ředitelky,
pan Jaroslav Štercl, požádal rodiče o včasnou úhradu příspěvku na školní pomůcky
třídním učitelům. Pomůcky (zejm. učebnice a pracovní sešity) jsou nakupovány předem a
hrazeny z prostředků školy, rodiče je hradí až následně a prostředky do té doby škole
chybějí.
5. K dotazům přítomných zástupců tříd byla diskutována trička pro 6. ročník (někteří žáci je
nedostali). Je třeba toto řešit s třídním učitelem. Oprava hřiště by měla být hotová do
konce září. Od příštího školního roku budou zavedeny elektronické žákovské knížky, je
však třeba vyměnit školní server. Ten bude zakoupen nejpozději v lednu 2020, poté
nastane přechodné období komunikace s rodiči přes Bakaláře a od roku 2020/2021 již
budou elektronické ŽK a pouze komunikace přes Bakaláře. Byly diskutovány možnosti
individuálních úprav některých tříd, které však v zásadě nejsou možné (přísné požární
předpisy apod.).
6. Zasedání výboru Spolku bylo ukončeno v 18:00.

V Praze dne 9. 9. 2019

Zapsala: Svatava Hübnerová
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