Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy
Praha - Kbely, z. s. ze dne 22. 9. 2016
Přítomni: viz listina přítomných
Program schůze:
1. Schválení programu schůze
2. Volba výkonného výboru
3. Volba kontrolní komise
4. Schválení členského příspěvku do SRPŠ pro rok 2016/2017
5. Schválení doporučené výše daru pro SRPŠ pro rok 2016/2017
6. Úprava stanov – doplnění bodu ke členským příspěvkům
7. Připomínky k chodu školy
Ad 1) Schválení programu schůze
Schůzi předsedala Pavlína Wagnerová Málková. V souladu se stanovami a
pozvánkou byla vzhledem k nedostatečnému počtu přítomných svolána Náhradní
členská schůze. Přítomno 26 členů.
Předsedající seznámila přítomné s programem schůze.
Schvalování: pro 26 přítomných, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 2) Volba výkonného výboru
Statutárním orgánem byli v souladu se schválenými stanovami zvoleni Oto Šorna,
Pavlína Wagnerová Málková a Vojtěch Felt Klobása. Předsedou výboru se stala
Pavlína Wagnerová Málková.
Schvalování: pro 25 přítomných, proti 0, zdrželi se 1.
Ad 3) Volba kontrolní komise
Do kontrolní komise byli v souladu se schválenými stanovami zvoleni Jiří Kříž, Aleš
Hanzlíček a Jaroslava Hartmanová. Předsedou komise se stal Jiří Kříž.
Schvalování: pro 26 přítomných, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 4) Schválení výše členského příspěvku SRPŠ
Návrh na stanovení stejné výše, jako tomu bylo loni, tedy: 500 Kč /1. dítě, 250 Kč/ 2.
dítě, 0 Kč / 3. a další dítě byl schválen.
Schvalování: pro 26 přítomných, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 5) Schválení výše daru do SRPŠ
Návrh na stanovení stejné výše, jako tomu bylo loni, tedy: 500 Kč /1. dítě, 250 Kč/ 2.
dítě, 0 Kč / 3. a další dítě byl schválen.
Schvalování: pro 26 přítomných, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 6) Úprava stanov – doplnění bodu ke schvalování členského příspěvku
Po důkladném prostudování stanov spolku byla přijata skutečnost, že není potřeba
každý rok hlasovat o výši členského příspěvku. Pro budoucí roky tedy platí, že se
odsouhlasí pouze změna výše stanov po předložení takového návrhu členy spolku.
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Ad 7) Připomínky k chodu školy, postřehy z třídních schůzek, ostatní
a) otevírání budovy – lze novou budovu školy otevírat již v 7:40? Popř. ráno otevírat
obě křídla dveří? Před vchodem se hromadí velké množství příchozích a uvnitř je
fronta odcházejících. Zjistit u vedení školy.
b) razítko od lékaře pro omlouvání absence – místní dětská lékařka odmítá potvrdit
nemoc dítěte. Většina dalších lékařů si účtuje poplatek.
c) organizace začátku školního roku – rodiče prvních tříd byli velice nespokojení
s mizivou informovaností při příchodu do školy, panovaly zmatky, děti i rodiče se
hromadili ve vestibulu a znemožňovali průchod dalším třídám. Nešlo by začátek
přesunout zpět do tělocvičny s pozdějším hromadným přesunem do tříd?
d) změna rozvrhu 7. třídy – moc se přimlouvá za úpravu rozvrhu, kdy 2x za 14 dní
má do 16:30, druhý týden odpolední vyučování vůbec není. Znemožňuje takto
upravený rozvrh další aktivity (např. zájmové kroužky)
e) pochvala učitelům za uspořádání expedic a ŠvP – pochvaly konkrétně pro Martina
Korenčíka a Jarmilu Stejskalovou za ŠvP, Marii Novákovou a Rastislava Švece za
expedice a Jarmilu Rambouskovou za projektové dny a ŠvP.
f) venkovní sportovní hřiště – zjistit informace od vedení obce o termínech
vybudování venkovního sportovního hřiště
g) info o projektu Začít spolu – rodiče postrádají podrobnější informace o projektu
Začít spolu na webu školy
h) Fakultní škola – dotázat se u vedení školy o možnosti stát se fakultní školou, popř.
zjistit podrobné info a ty předložit škole
i) Dotace na školy v přírodě – je možnost získat dotaci od ministerstva, popř. obce?
j) Projektům pod pokličku – koordinátorka Vlaďka Kolaříková
Do konce pololetí jsou zajištění přednášející, ovšem od 2. Pololetí je potřeba zajistit
nového koordinátora a další zajímavé profese pro představení dětem. Současná
koordinátorka ráda zaučí případného zájemce o vedení tohoto projektu a seznámí jej
s celým chodem.
k) Články do Kbeláku – je potřeba více informovat o činnosti spolku širší okruh lidí.
Jako dobrý nápad se jeví uveřejňovat pravidelně článek o spolku ve Kbeláku. Jako
koordinátor se přihlásila Marie Kubešová.
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