
Zápis ze schůze 

Spolku rodičů a přátel ZŠ, Vlašim Sídliště 

 

Konané dne: 14.4.2015 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Program schůze: 

1) Zpráva o hospodaření roku 2014 – předány podklady třídním důvěrníkům 

2) Žádost o grant u společnosti T-mobil – nebyli jsme vybráni mezi finalisty pro velký počet žádostí 

3) Požadavky učitelů – flipchart a kliprámy byly zakoupeny z provozních prostředků školy 

- nově byl dán požadavek na úhradu nákladů spojených s povinnou dopravní výchovou ve 

4.ročníku – odsouhlaseno 

- pracovní sešity na AJ pro 1. a 2. třídu – jejich potřeba bude ještě projednána s učitelkou AJ 

- sada knih do knihovny I.stupně - odsouhlaseno 

4) Bankovní účet – od ledna 2015 byl změněn typ účtu, nyní se již neplatí žádné poplatky 

- internetové bankovnictví - odsouhlaseno 

5) Webové stránky – je hotový a schválený nový design stránek, jsou nové fotky školy 

- je navržena nová struktura webu 

- probíhá realizace webu. Zprovozňuje se návrh webu, budou se naplňovat stránky obsahem, 

proběhne školení učitelek.  

6) Jídelna – přihlašování/odhlašování jídel přes internet bylo spuštěno od 3/2015 

- dosud je přihlášeno pouze 110 žáků (rodičů) 

- je nutné, aby si rodiče vyzvedli přihlašovací údaje v jídelně u paní Moudré nebo Musilové, vše 

jim vysvětlí a zpřístupní jim internet (nestačí znát přihlašovací údaje, musí být zařazeni do 

systému). Jsou ochotné udělat i schůzku (školení) pro rodiče 

- po internetu je možné přihlašovat/odhlašovat obědy, měnit objednávky (var.1 nebo2), sledovat 

platby (stav účtu – tzn. přeplatky, nedoplatky), sledovat výdej (zda dítě na obědě bylo či nikoliv) 

- přístup je možný i z mobilu, existuje i mobilní aplikace (ke stažení na www.strava.cz ) 

- je třeba odhlašovat předem alespoň dva dny (budou výlety, sportovní akce…), max měsíc 

- jídelníček je momentálně vidět do konce dubna, možnost přhlásit/odhlásit oběd do půlky 

května 

7) Obědy pro děti – www.obedyprodeti.cz – projekt, který pomáhá dětem v situaci, kdy jim rodiče 

nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně 

- jde o aktivitu obecně prospěšné společnosti Women for women. Záštitu nad projektem 

převzala i ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová 

- pokud některý z rodičů bude mít zájem o platbu obědů pro své dítě, musí se obrátit se žádostí 

na paní ředitelku. Škola je prostředníkem mezi rodiči a o.p.s. Women for women, která může 

dítě zařadit do projektu a obědy hradit. 

8) Družina, školní klub 

- třídním důvěrníkům byl předložen dokument, který shrnuje současný stav družiny a školního 

klubu na ZŠ Sídliště a navrhuje řešení: družina, školní klub zapisovaný a školní klub 

nezapisovaný 

- v průběhu května dostanou všichni žáci I.stupně dotazník, zda budou mít rodiče v následujícím 

školním roce zájem o družinu či školní klub a v jakém rozsahu 

http://www.strava.cz/
http://www.obedyprodeti.cz/


- dotaz pro školu – zda a jakým způsobem bude možné zajistit dohled nad dětmi před začátkem 

vyučování (týká se především dětí dojíždějících, které v současné době čekají ve vestibulu školní 

družiny – před jídelnou) 

9) Oprava laviček, altánu – škola by ráda zpřístupnila školním třídám „altán“, kde by mohly např. 

probíhat i výuky prvouky apod. Je ale třeba minim. opravit lavičky, postupně opravit celé. Prosím, 

zjistěte ve třídách možnosti – zda by byli někteří rodiče ochotni pomoci (nejen finančním 

příspěvkem, ale např. i dodat materiál nebo pomoci manuálně). 

10) Návrh na společné plánování – týkalo by se především prostoru družiny: důvodem je to, že škola 

potřebuje dostatečné prostory pro družinu a školní klub, dále prostory pro Montessori třídy. Podle 

návrhu by měla být ustanovena pracovní skupina, která by se skládala ze zástupců školy (učitelé), 

družiny, zřizovatele, rodičů, Montessori. Na základě požadavků všech zúčastněných stran by 

vypracovala návrhy na řešení situace. Společné plánování by se mohlo zabývat i dalšími oblastmi, 

např. školní zahradou, okolím školy apod. podle potřeb zúčastněných stran. 

11) Vši ve škole – ve škole (především na I.stupni) se objevily vši. Byl vznesen dotaz, jakým způsobem 

bude škola vzniklou situaci řešit.  

- učitelé nesmí žáky plošně kontrolovat.  

- o zdraví dítěte jsou povinni pečovat rodiče, rodiče jsou tedy povinni zbavit své děti vší. Je 

nutné, aby rodiče při každém výskytu živých vší u svých dětí neprodleně informovali školu, která 

pak neprodleně informuje rodiče ostatních žáků. 

- z důvodu ochrany zdraví dětí v kolektivu by zavšivené děti neměly chodit do školy. Je nutné 

apelovat na svědomitost a odpovědnost rodičů. 

12) Knihy z rodin – redukce domácích knihoven – dotaz od rodičů, zda by škola přijala knihy vyřazené 

z domácích knihoven 

13) Návrhy na pomoc škole, na další aktivity SRPZŠ – vítáme jakékoliv návrhy 

 

Zapsala: Dagmar Hulmáková 


