Zápis
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Na Pohoří, Zruč nad Sázavou
___________________________________________________________________________________________________

Předmět:

Rada třídních zástupců („Rada“)

Místo:

ZŠ Na Pohoří

Datum:

21.03.2019

Účastníci:

viz prezenční listina v příloze

Program:
1.) Informace ze schůzky zástupců SRPŠ, ZŠ a zastupitelstva města Zruč n/S
2.) Podpora kroužku robotiky ZŠ
3.) Plán akcí na II. pololetí školního roku 2018/2019
4.) Dopravní situace v ranních hodinách v okolí ZŠ
5.) Diskuze/různé
Dnešní jednání Rady zahájil předseda Výboru SRPŠ pan Michal Šnaider, který přivítal třídní zástupce a
ředitelku školy pí. Mgr. Ivanu Starou a konstatoval, že je přítomno 11 třídních zástupců a Rada je
usnášeníschopná.
1.) Dne 13.3.2019 proběhla schůzka mezi zástupci SRPŠ, vedením ZŠ a zastupitelstva města. Zastupitelé
města i nadále chtějí finančně podporovat rozvoj školy.
Z tohoto důvodu bylo domluveno, že rodiče v rámci SRPŠ sepíši všechny možné návrhy, které by chtěly,
aby se v rámci školy či týkající se školy zrealizovaly. Všechny návrhu budou zapsány do jedné přehledné
tabulky a předány vedení školy, které je předá zřizovateli školy.
Tabulka bude poslána na všechny třídní zástupce, které ji spolu s tímto zápisem přepošlou na rodiče své
třídy.
Tabulka je také v online formě pro zjednodušení a zpřehlednění evidence jednotlivých návrhů umístěna
na tomto odkaze:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDkD1Q__rMhvhad3qNIWyVohceVXzpQTcEaednTANko/edit?
usp=sharing
Termín pro doplnění návrhů do tabulky či jejich případné zaslání e-mailem a následné předání na vedení
školy se předpokládá na konci dubna 2019.
2.) Výbor SRPŠ prezentoval návrh na finanční podporu v rámci rozvoje předmětu Informatiky. Bylo
předběžně domluveno, že v rámci rozvoje předmětu Informatiky by SRPŠ zakoupilo 3 ks sad Lega
Mindstorms o celkové hodnotě 48 270 Kč. Nejdříve by to bylo nasazeno v rámci IT kroužku Robotiky a po
odladění nasazeno do běžné výuky od určitých tříd.
Ředitelka školy na schůzi informovala, že v současné době žádný IT kroužek v rámci školy nefunguje a
k jeho otevření je potřeba minimálně 8 žáků a odpovědný učitel. Bylo navrženo, že výše popsaná podpora
ze strany SRPŠ je podmíněna zřízením IT kroužku, např. již ve školním roce 2019/2020
Rada jednomyslně schválila.
3.) Členové Rady SRPŠ (pí. Novotná, pí. Kelersová) navrhly možné akce pro II. pololetí 2019, např.
Člověk v tísni, plýtvání jídlem, balíčky pro nové žáky v rámci zápisů do prvních tříd a další.
4.) Byla diskutována neutěšená dopravní situace před školou (ul. Na Pohoří) v ranních hodinách.
Proběhla výzva ředitelky školy a starosty města směrem k rodičům, avšak bez většího dopadu.
Bylo řečeno, že SRPŠ chce v této věci spolupracovat, jak s vedením školy, tak se zástupci města a je
případně připraveno finančně přispět např. na tvorbu dopravní studie, která by přišla s návrhy možných
řešení.
Rada jednomyslně schválila.

5.)
a) Členské příspěvky:
- Bylo konstatováno, že ve třídě 6.A byly zaplaceny členské příspěvky pouze polovinou členů.
Bylo navrženo, že v rámci 6.A budou ze strany SRPŠ finančně podporovány pouze vzdělávací akce
v určitém omezeném počtu pro školní rok 2018/2019.
Rada SRPŠ jednomyslně schválila
b) Přednáška zajímavých profesí:
- Na schůzi bylo zmíněno, jestli by bylo možné požádat rodiče či případné známé z našeho okolí, kteří by
byli ochotni poreferovat žákům o své práci.
Přílohy:

1) Prezenční listina

schůze zahájena: 18:00 hod.

ukončena: 20:00 hod.

zapsal: Michal Šnaider

Ve Zruči nad Sázavou, dne 01.04.2019
Michal Šnaider
předseda SRPŠ
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