
Zápis ze schůze 

Sdružení rodičů a přátel ZŠ Vlašim Sídliště 

 

 

Konané dne: 22.4. 2014 

 

Přítomni: viz. příloha - prezenční listina 

 

 

Program:   

 

1. Návrh znění stanov sdružení 

 

Stanovy byly upraveny pro potřeby sdružení a zároveň pro zpřehlednění, tak aby splňovaly veškeré zákonné 

povinnosti a zároveň byly maximálně srozumitelné pro všechny členy sdružení.  

 

Jednou ze zásadních změn je Změna organizační struktury - kromě předsedy budou voleni 3 

místopředsedové (za 1. stupeň, 2. stupeň a Montessori). Dojde tak k rozložení kompetencí, tak aby veškerá 

zátěž nebyla pouze na jedné osobě, jak tomu bylo doposud a také se zefektivnila komunikace mezi 

jednotlivými členy sdružení.  

 

Důvěrníci tříd by měli rodiče seznámit s těmito změnami a získat jejich souhlas (podpisem podpisového 

archu)  

 

2. Projekt „Naše škola“ - sdružení by rádo iniciovalo projekt, jenž by navazoval na rozsáhlý projekt 

rekonstrukce školy a s ním spjaté projekty zřizovatele školy, jehož cílem by bylo zapojení žáků, rodičů i 

školy na plánování a utváření bezprostředního okolí školy v rámci stávajících projektů a to především pro 

volnočasové a mimoškolní aktivity dětí, rodičů i školy.  

 

Do projektu by byl zapojen i školní parlament, učitelé a školní rada. Děti by měly možnost se vyjádřit 

v hodinách jako je výtvarná výchova, pracovní činnosti, český jazyk aj. k tomu, co by rády v okolí školy 

změnily, co zde postrádají apod.  

 

Všechny jejich nápady by posléze byly součástí komunitního plánování, kterého by se mohl zúčastnit každý, 

včetně rodičů. Výsledkem tohoto plánování by byl dlouhodobý plán změn, z něhož by se každý rok 

zrealizovalo něco konkrétního. Vlastní realizace by se posléze zúčastnily opět děti, ale i rodiče, případně 

sponzoři.  

 

Kromě zútulnění a maximálního využití prostoru školy by se tak děti učily společenské odpovědnosti - 

pokud se samy na něčem podílí, jsou toho součástí, je větší pravděpodobnost, že se o tyto věci budou 

v budoucnu lépe starat a chránit je před vandaly.  

 

Tento projekt byl dopředu konzultován s vedením školy, s paní ředitelkou Mgr. Olgou Šťastnou, která by při 

realizaci projektu byla nápomocna. Je důležité, aby projekt navazoval na již plánované projekty zřizovatele 

školy, a k tomu je důležité od zřizovatele získat potřebnou dokumentaci. Na jejímž základě by se rozhodlo, 

do jaké míry lze projekt uskutečnit.  

 

2. Webové stránky - sdružení by mělo mít vlastní webové stránky, kde by rodiče a přátelé školy či případně 

sponzoři našli veškeré informace k činnosti sdružení a zároveň by prostřednictvím nich mohli podávat své 

podněty. Stránky by měly být plně interaktivní, a pokud s tím bude souhlasit vedení školy, pak i provázané 

se stávajícími stránkami školy.  

 

 

Zapsala: D. Klejnová 

 


