
RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 

 
Zápis č.5 ze schůze Rady (2016/2017) – 11.4.2017 

 
   

Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.B Mlynář 
2.A  Sopuchová 
2.B Zálešáková 
3.A  Matušková 
3.B Kovaříková 
4.A  Kludská 
4.B Paliderová 
5.A  Procházková 
6.A  Kúdelová 
7.A  Janíková 
8.A Šponiarová 
9.A Kašpárková 
 
 

Zástupci školy: 
Robert Kecskés  - ředitel 

Mirka Lacká 

 
Informace vedení školy 

 

- Na družině zařízena místnost novým nábytkem a linem 

- Při výměně oken zničena podlaha na družině – probíhá oprava 

- Úvahy o školním rozhlase na hlavní budově 

- Revitalizace školní zahrady –projekt zadán 

- Hledá se správce hřiště u školy 

- Od června, možná září, nastoupí speciální pedagog 

- Sportovní třída – přihlášky odevzdat do 31.5. 

- Dotace na čtenářskou učebnu ( z Magistrátu města Ostravy) 

- Renovace učeben angličtiny, přírodopisu, fyziky včetně opravy atria a bezbariérového 

přístupu – mělo by být rozhodnuto do konce srpna o tom, zda škola dostane peníze 

- Požadavky ze strany družiny na finanční příspěvky na akce: Hvězdná noc, turnaj ve 

florbale, petangue, sportovní den 

- Požadavky ze strany školy na finanční příspěvky nebo ceny na atletický čtyřboj a na 

ocenění úspěšných sportovců 

 

  

Diskuze 

 

1. Finanční příspěvek na školu v přírodě nebo výlet 

- Schválen příspěvek ve výši 1000 Kč na třídu buď  školu v přírodě nebo na výlet 

 

2. Grant Hyundai na téma Den Země 

- Projekt připravený Janou Sopuchovou byl vybrán Hyundai, děkujeme Janě za precizní 

zpracování 



- Součást projektu: 

1. Květiny pro výzdobu školy 

( Bylo dohodnuto, že učitelé v rámci výuky s dětmi zrealizují přesazování, řízkování 

květin. Zároveň Rada uspořádá akci společně s rodiči v úterý 25.4. od 15:30, kde 

budou děti přesazovat pelargonie, které budou zkrášlovat atrium školy. Bližší 

informace k této akci budou uvedeny na pozvánce zveřejněné na webu školy ) 

2. Ekologické vycházky 

3. Nákup výtvarného materiálu pro děti (výkresy, barevné papíry, krepové papíry, 

kartonový papír, pastelky, temperové barvy, špejle, lepidla, tyčinky pro tavnou pistol, 

lepící pásky...aj)  

4. Nákup doprovodného materiálu pro děti (dřevěná designová pravítka pro děti, reflexní 

pomocné prvky, visačky se šňůrkou na krk - mohou děti využít při stravování ve školní 

jídelně  apod.) 

5. Soutěž Den Země ( výtvarná, literární, 3D) – pozvánka vyvěšena na webu školy - 

24.04. - 28.04.2017  odevzdávání děl  třídním  učitelům  

 

3. Dárky pro děti odcházející na střední školy 

- Škola zašle počet a seznam dětí, aby Rada mohla dárky s předstihem zajistit 

 

4. Návrh na prodiskutování témat s ředitelem školy ( zajistí: p. Mlynář ) 

- Požadavky na finanční příspěvky nejsou zasílány na email Rady s předstihem a zároveň 

chybí informace, na co budou peníze použity ( členové Rady souhlasí s proplacením stejné 

částky na akce školní družiny jako loni, cokoliv navíc bude ze strany družiny vysvětleno, 

na co je určeno ) 

- Účast na školách přírodě (proč nechce ředitel přikázat učitelům účast na školách 

v přírodě? Proč za některé učitele, kteří nechtějí jet, nemůže jet jiný učitel? Proč někteří 

učitelé nechtějí vůbec jet do školy v přírodě?) 

- Proč je problém emailová komunikace směrem na mail Rady? 

- Otevírání pošty Rady rodičů na sekretariátu školy 

 

 

Příští schůzka Rady rodičů s vedením školy – její termín bude upřesněn na webu školy minimálně 
týden před jejím konáním. Požadavek RR na vedení ZŠ – účast po celou dobu této schůzky.  
 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 
 
 
   
Zápis provedl: Procházková 


