
Zápis ze členské schůze zástupců Spolku přátel ZŠ Nad Přehradou Praha 10 a vedení školy

IČO: 02502810
Datum: 10.1.2023
Čas konání: 17:00

Popis projednání jednotlivých bodů programu zasedání členské schůze:

1. Úvod:

● představení současného vedení Spolku

● základní informace ohledně činnosti Spolku

● informace o pořádaných akcí (včetně proběhlých) na webu školy pod kolonkou Spolku přátel

školy https://www.zsnpr.cz/stranka-spolek-pratel-skoly-278

● komunikace Spolku a zapojení rodičů skrze důvěrníka pomocí emailu nebo skupiny WhatsApp

● důvěrník i jako zástupce za rodiče ve třídě

2. Plánované akce:

● Deskovkový podvečer – 28.2. 2023 od 17:00

o Společné turnaje, zapůjčení her, darování her družině
o Spolupráce se žáky vyšších tříd druhého stupně
o Případná budoucí mezi školní spolupráce

● Velikonoční jarmark

o 4. 4. 2023 od 17:00

o Dílny, kavárna, hry k tématu

o Spolupráce s družinou (rostliny ze skleníku)

● Výročí školy

o V rámci školy probíhá akce celý týden 19.6. – 23.6.2023

o Spolek spolupracuje na oslavách dne 22.6.2023 – focení, videa, hudební doprovod,

zapojení městské části P15?

3. Finance Spolku

● Viz zpráva o hospodaření

● Plánované výdaje na odměny pro žáky (projektový den), družinu, knihovnu (modernizace),

výlety atd., plánované aktivity

● Sponzorský dar – oslovit rodiče, Prahu 15, případné drobnosti za odměnu pro žáky

4. Vedoucí Školní družiny

● ŠD pracuje podle tematického plánu viz.stránky školy

● Dlouhodobá absence

● V únoru karneval

5. ŠKOLA A KOMUNIKACE při řešení problémů
● Předat informace rodičům

1. Kontaktovat učitele předmětu s podnětem/problémem k řešení

https://www.zsnpr.cz/stranka-spolek-pratel-skoly-278


2. Kontaktovat třídního učitele

3. Pokud je třeba, rodič požádá učitele o informování vedení školy

4. Po posouzení problematiky se s řešením problému obrací na ředitele školy

● Společná komunikace rodičů je možná přes důvěrníka třídy jako zástupce rodičů
● Problémy s učením, přihlášky na střední školu, řešit spolu s výchovnou poradkyní - Mgr.

Jaromíra Herzigová

● Výchovné problémy nebo vztahy mezi dětmi řeší metodička prevence Mgr. et Mgr. Miroslava

Pašková

● Velmi důležité je dodržovat postup a informovat o něm rodiče

● Předpokládáme, že se rodiče seznámili s etický kodexem (doporučení MŠMT – není závazný)

● Ukrajinské děti mají písemné pololetní hodnocení

6.   Školní jídelna

● Možnost stanovení komise pro náměty ohledně stravování

● Děti v rámci žákovské rady navrhly úpravy a školou jim bylo vyhověno, pokud to bylo

v možnostech ŠJ

● Škola poskytuje dietní stravu pro děti ze zdravotních důvodů

7.   Projety školy – Šablony

● Možnost besed pro rodiče s odborníky - stránky školy

● Co by nás (rodiče) zajímalo, téma /odborníci – obrátit se s návrhy na zástupce ředitele Mgr.

Ivana Tomeše

● Co se děje s odpadem – 25.2.2023

● Navrhované - Bezpečnost při sportu, Prevence na druhém stupni

8.   Závěrečná sdělení

● Komunikace Spolku zejména přes web Spolku viz výše a třídní důvěrníky

● Vítaná jakákoliv spolupráce/výpomoc rodičů
● Poděkování vedení školy za spolupráci, možnost odměňování a motivace žáků za jejich

zapojení ve škole a prospěch

● Návrh evalvace - dotazník ohledně vzdělávání/klima třídy - Spolek ve spolupráci s vedením

školy

Zapsal: Lenka Anýžová Ověřil: Šárka Rejtharová


