
1. Panem učitelem Mgr. Slabým byla předložena a prezentována zpráva o hospodaření (viz 

příloha). 

Základní informace jsou: 

 Na účtu SRPŠ byla 212 tis. Kč hotovost, 124. tis. Kč byly výdaje, zbývá 86 tis. Kč 

hotovost. V bance je 100 tis. Kč. – doplněno dodatečně 

 Program 1. pomoci proběhl v minulém šk. roce a proběhne i v tomto, protože je 

oblíbený mezi žáky. 

 sociální fond pro žáky s velkými sociálními problémy 

 návrh čerpání pro příští rok – 385 tis. Kč. 

2. Paní ředitelka Mgr. Škaloudová poskytla informace o projektech realizovaných v posledním 

období a aktuálním dění: 

 Škola využívá do prosince 2021 dotační titul Šablony II, od ledna 2022 Šablony III 

(financování speciálního pedagoga a projektového týdne). 

 Modernizace odborné učebny dílen. 

 Z programu MČ Prahy 8 „Otevírání hřišť a sportovišť“ financováno doskočiště a 

koulařský sektor. 

 Vybudován nový plot. 

 Opatření na výuku o informacích – od roku 2022 vznikne nový předmět propojující 

informatiku, statistiku a odborné předměty – pro lepší práci žáků s daty. 

 Na škole působí 2 rodilí mluvčí – John Carrol – AJ, Alvaro Merino Telez – ŠJ, AJ, 

TV. 

 Vybavení IT učebny – vypsáno nové výběrové řízení, do předchozího se kvůli Covidu 

nikdo nepřihlásil. 

 Škola zakoupila tablety a notebooky – nyní pro výuku, v případě dist. výuku 

k dispozici dětem. 

 Projekt přírodní zahrady – v areálu školy vznikly a vznikají prvky pro děti – 

interaktivní, zábavné, nebo ryze praktické prvky, vč. vyvýšených záhonů. 

 Paní ředitelka by ráda zřídila stání pro koloběžky do Atria, které se nepodařilo zařídit. 

 Ve škole působí odborný průvodce žáka s odlišným mateřským jazykem. 

 Z provozních nákladů byly uhrazeny rekonstrukce 2 učeben, nástěnné tabule, 

interaktivní tabule. Některé opravy se z rozpočtu nedaří uhradit, paní ředitelka žádá, 

kde to jde. 

 Inventarizace proběhla v pořádku, paní hospodářka obdržela pochvalu. 

 Druhým rokem probíhá systém profilových tříd – od 6. tříd rozdělení žáků na profily 

jazyky, informatika a sport. 

 Škola žádá o modernizace hřiště – zřízení nafukovací haly s využitím jako další 

tělocvična. 



 Nový žákovský parlament – projekty z kategorie sociální a environmentální. 

 Lyžařské výcviky – k dispozici 100 míst – rodiče se obávají nedostatku míst, pokud 

žáci projeví zájem, učitelé vyvinou úsilí na další termíny. 

 Škole je připravena na přechod na distanční výuku. 

 Informace o přidání ustanovení do školního řádu – povinnost nošení ochrany nosu a 

úst ve společných prostorách školy. 

3. Diskuse rodičů se zástupci školy. 
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