
Zápis z členské schůze konané dne 4. 5. 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. 15. Skutečný počet třídních zástupců 
v okamžiku zahájení: 9, členská schůze nebyla usnášeníschopná. 

Náhradní zasedání zahájeno po 30 minutách v 17:30, počet přítomných členů spolku je 15, tj. více než potřebných 11, 
členská schůze je usnášeníschopná. 

Schůze se zúčastnily také ředitelka školy Mgr. Jana Kindlová a její zástupkyně Bc. Jiřina Štíchová a Ing. Jana Richter. 

Program členské schůze 

1. Zpráva o činnosti SRPŠ v r. 2016/2017 
2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 
3. Hlasování o finančním zabezpečení školního plesu 
4. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady  
5. Hlasování o finančním zabezpečení projektu Krok ze školy do přírody 
6. Zpráva o činnosti Školské rady 
7. Informace ze školy 

Hlasování 

1. Finanční zabezpečení plesu do maximální výše 13 000 Kč. Pro: 

2. Čtvercová plachta nad zahradní stůl: navýšení o 9 201 Kč, celkem 36 201 Kč. Pro: 

3. Geoprvek – celková cena 15 676 Kč. Pro: 

Zpráva o činnosti SRPŠ v r. 2016/2017 
Přednesl předseda Roman Plischke. 

Představena nová školská rada (za Městskou část Jakub Stárek a Silvie Malíková, za učitele Jiřina Bencová a Petr 
Blažka a za rodiče Markéta Štindlová a Sylvie Boumová) a rámec její činnosti, který plyne ze školského zákona: 

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, 
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 
c) schvaluje školní řád a navrhuje jejich změny, 
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
e) podílí se na zpracování záměrů rozvoje školy, 
f) projednává návrh rozpočtu školy 
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli... 
i) podává návrh na odvolání ředitele, 
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.  
Uveden odkaz na webové stránky školské rady zspetriny.cz/stranka-rada-skoly-118, kde jsou uloženy také zápisy ze 
schůzí. 

http://zspetriny.cz/stranka-rada-skoly-118�


Pozvánka na školní ples, který bude 29. 6. v 17:00 v sále Na Marjánce (Bělohorská 35, Břevnov). Zahraje orchestr 
Viktoria Band, který vede pan učitel Viktor Novák. Ačkoli ples pořádá především škola, formálně to zabezpečuje 
SRPŠ. Ples by měl být výdělečný, odhlasovaly se však peníze pro finanční zabezpečení. 

Hlasování: finanční zabezpečení plesu do maximální výše 13 000 Kč. Schváleno (pro 15 členů z 15 přítomných). 

Dále byly představeny poslední změny na školní zahradě (lavičky, nová výsadba). 

Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 

Přednesla Ing. Iva Hoffmannová 

Na minulé členské schůzi byl schválen výdaj na trojúhelníkovou plachtu nad stůl pro keramiky (27 000 Kč). Ukázala 
se však, že plachta je příliš malá a na pokrytí stolu nestačí, resp. nechrání dostatečně před odpoledním sluncem, což je 
její hlavní účel. Proto bylo navrženo koupit plachtu obdélníkovou 6x4 m a navýšit peníze o 9 201 Kč. 

Hlasování: navýšení financí na nákup obdélníkové plachty 6x4 m o 9 201 Kč na celkových 36 201 Kč. Schváleno (pro 
15 členů z 15 přítomných). 

Ing. Hoffmannová dále představila projekt Geoprvku, tedy geologické růžice, prvku s kameny z různorodých 
kamenů s popisem. Tento prvek je financován především z dotace a také z prostředků školy (celkem 80 000 Kč). SRPŠ 
bude financovat mozaiku uprostřed (vytvoří některá z výtvarných tříd) a stojan posteru (odborný popis): 

beton 0,5m3 s dopravou ………… 1 351 Kč 
štěrk 0,5m3 s dopravou …………. 1 300 Kč 
nerezová střelka …………………... 3 025 Kč 
Stojan posteru ……………………. 10 000 Kč 
CELKEM ……………..……………… 15 676 Kč 
 

Hlasování: financování geoprvku do maximální výše 15 676 Kč. Schváleno (pro 15 členů z 15 přítomných). 

Přehled o čerpání financí SRPŠ 
Přednesla Ivana Černohousová, pokladník spolku 

Příjmy a výdaje spolku se daří držet vyrovnané. Aktuální zůstatek na účtech je 967 tis. Kč. Výdaje za loňský 
kalendářní rok byly 830 tis. Kč, příjmy 892 tis. Kč (vykázáno na daňovém přiznání). K dnešnímu dni je zhruba 80 tis. 
Kč dluhu (nezaplacené poplatky od rodičů), budeme dále upomínat. 

V následné diskusi se řešily odměny asistentům v rámci programu Začít spolu. Paní ředitelka vysvětlila, že asistenti 
jsou placeni pouze z příspěvků rodičů (2 000 Kč na žáka ročně), což celkově dává málo peněz a je problém sehnat 
přiměřeně kvalitní pedagogy. Do budoucna se zvažuje navýšení příspěvku. 

Paní Sylvie Boumová navrhla z peněz SRPŠ podporovat sociálně slabší rodiny (příplatek na školy v přírodě,plavání). 
Po dlouhé diskuzi byla tato idea odsunuta, a to z těchto důvodů:  

• obtížně by se posuzovala sociální potřebnost,  
• lidé neradi zveřejňují své finanční potíže a proto takové žádosti neradi zveřejňují v rámci školy 
• dají se získat příspěvky jinou cestou (případné informace podá vedení školy). 

Pokud by však někdo přišel s ucelenou ideou, může se taková podpora dále zvažovat. 



Paní ředitelka Jana Kindlová navrhla nákup voucherů – kupónů pro nákup výtvarných potřeb pro žáky, jejichž 
obrazy se prodají na zahradní slavnosti v aukci. Výtěžek aukce je příjmem SRPŠ, jedná se tedy o symbolickou odměnu 
cca 300 Kč na žáka. Celková navrhnutá částka byla 6 000 Kč. 

Hlasování: financování voucherů pro žáky, jejichž obrazy byly prodány v aukci, celkem 6 000 Kč. Schváleno (pro 15 
členů z 15 přítomných). 

Dále byl diskutován návrh paní Pavlíny Ben Saidové na nákup prezentační techniky (interaktivní tabule, počítač, 
projektor) z prostředků SRPŠ. V diskusi zazněly argumenty pro i proti rozšiřování. Paní ředitelka sdělila, že určité 
nákupy jsou plánovány v souvislosti s rušením pracovny biologie (v příštím šk. roce přibude další třída) a prostředky 
v tuto chvíli uvolní zřizovatel, financování ze strany SRPŠ tedy není zapotřebí. 

Diskutována byla také skutečnost, že družinové děti málo kdy chodí na zahradu – pokud chodí ven, chodí spíše na 
hřiště. Paní zástupkyně Jiřina Štíchová přislíbila zjistit stav. Zároveň žádala, aby se rodiče s podobnými stížnostmi 
obraceli přímo na ní. 

Zpráva o činnosti Školské rady 
Sylvie Boumová, předsedkyně Školské rady 

Nově zvolená školská rada se sešla na prvním zasedání 21. 3. 2017. Podrobnosti o zasedání viz zápis na webu školy. 

Nabídka od ZDrSEM na výuku záchranářských činností. ZDrSEM – první pomoc zážitkem z.s. je druhou nejdéle 
působící organizací v oblasti výuky první pomoci v České republice, viz www.zdrsem.cz. 

Paní Magdaléna Kýnová prezentovala výsledky dlouholeté snahy o vytvoření bezpečnější dopravní situace okolo 
školy. Tato iniciativa byla započata již před lety paní ředitelkou a paní Janou Ohankovou, členkou minulé školské 
rady. Již tehdy se žádalo o zřízení dvou nových přechodů. Proběhlo mapování nebezpečných míst v okolí školy. Nyní 
děti malovaly cestu do školy, vytipovala se nebezpečná místa, probíhala jednání s Městkou částí. Návrhy byly sice ze 
strany MČ verbálně pozitivně přijaty, do plánů rekonstrukce se ovšem nedostaly. Rekonstrukce ulice Na okraji již 
probíhá a tudíž je stav definitivní na mnoho dalších let. Přechod před školou bude zvýšený, není však jisté, jestli to 
zabrání parkování aut v blízkosti přechodu. 

Informace ze školy 

Mgr. Jana Kindlová, ředitelka školy 

Připravované události: 

• 6. 6. 18:00 vernisáž výstavy ve Výzkumném ústavu makromolekulární chemie 
• 15. 6. zahradní slavnost 
• 29. 6. v 17:00 školní ples v sále Na Marjánce (Bělohorská 35, Břevnov) 
• Spojovací chodba do školní jídelny by měla být dokončena 24. 7., v srpnu by měla proběhnout kolaudace. 

Práce byly v prosinci pozastaveny z důvodu financí a dalších dílčích sporů. Od půlky března se opět staví. 
Původně měla být stavba hotova během tří měsíců. Stavbu zadala Městská část, stavební práce provádí ISPD 
spol. s r. o. (rejstřík, web), stavební dozor vykonává SNEO a.s. (rejstřík, web). Škola tedy nemůže průběh 
stavby prakticky ovlivňovat. 

http://zspetriny.cz/stranka-zapisy-ze-skolske-rady-158�
http://www.zdrsem.cz/�
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/�
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