
Zápis z jednání SRPŠ (12. září 2022) 

1. Panem učitelem Mgr. Slabým byla předložena a odprezentována Finanční zpráva 

o hospodaření (viz příloha). 

Základní informace jsou: 

- Na účtu SRPŠ byla 228 tis. Kč hotovost, 375 tis. Kč byly výdaje, zbývá 53 tis. Kč hotovost. 

V bance je 173 tis. Kč. Celkem zbývá pro školní rok 2022/2023 (bez výběru příspěvků) 225 

tis. Kč. Očekávaný výběr je 550 tis. Kč.  

- Program 1. pomoci probíhá již pravidelně, a proběhne i letos – je oblíbený mezi žáky. 

- Vyhrazeno 80 tis. Kč na stání pro koloběžky, které jsou oblíbeným dopravním prostředkem. 

- Na výlety je určeno 200 Kč/žák. 

- Na ŠVP je určeno 2000 Kč/třída. 

- Vyhrazeny prostředky na četbu (sada knih pro celou třídu). 

- Oproti předloženému rozpočtu bylo odhlasováno navýšení částky na bod 8 – Slavnostní 

oběd 9. ročníků – na 20 tis. Kč.  

- návrh čerpání pro příští rok je tedy též navýšen oproti předloženému rozpočtu 

na 592 tis. Kč. 

 

2. Paní ředitelka Mgr. Škaloudová poskytla informace. 

- Škola využívá do prosince 2022 dotační titul Šablony 3, od ledna 2023 budou Šablony 

J. A. Komenského. Ty budou využívány na personální oblasti 

- speciálního pedagoga a školního psychologa 

- kroužky – pokud bude navštěvovat alespoň jeden sociálně znevýhodněný žák, lze 

využít na financování organizujícího učitele, a kroužek je pro děti zdarma. 

Modernizace projektových učeben, využití fondu EU a Magistrátu hl. m. Prahy (2.000.000, -Kč) 

– na rekonstrukci dílen. Rekonstrukce bude provedena do konce října. 

Opatření otvírání hřišť – údržba hřiště, rekonstrukce doskočiště. 

Dokončení akce vytvoření hřiště na beachvolebal. Hřiště půjde pronajmout zájemcům z řad 

veřejnosti, škola za utržené prostředky provede rekonstrukce tříd. 

Další etapa výzvy „Přírodní zahrada“ – škola využije. 

O prázdninách investice do 2 nových interaktivních panelů. 

Umyta všechna okna vč. Žaluzií i v tělocvičně (250 tis. Kč) 

Metodické podpory Madio – tipy na třídnické hodiny. 

Formativní hodnocení – škola se snaží co nejvíce implementovat a naučit pedagogy zařadit do 

výuky vedle známek. 

Nový strop v jídelně. 

Výměnný pobyt Praha-Berlín. 

Studijní pobyt v Anglii a ve Španělsku – organizuje pan učitel Rezler. 

 

3. Diskuse rodičů se zástupci školy. 

Čipy – zatím v rámci testovacího provozu byly zjištěny nedostatky na jejichž odstranění se 

pracuje. Bude instalováno 2x více čtecích zařízení, a to uvnitř budovy. Systém je propojen s IS 

Bakaláři, kde je vidět přítomnost žáků. 

Energie a topení – oblékat děti teple, bude nastaveno 19 0C. 

 

 

 

Zapsala Ing. Lenka Vašáková, Ph.D. 


