
RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 

 
Zápis č.6 ze schůze Rady Rady (2016/2017) – 6.6.2017 

 
   

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

Zástupci školy: 
Robert Kecskés  - ředitel 

Mirka Lacká -– školní družina  

 
Informace vedení školy 

 

- V červenci až září 2017 proběhne rekonstrukce školní zahrady – ekologická učebna v 

přírodě 

- Školní minizoo po rekonstrukci, znovuotevření má na starosti A.Hruzík 

- Oprava rozhlasu na hlavní školní budově 

- Zastupitelstvo Městské části Ostrava – Jih by mělo schválit 8.6. zateplení tělocvičny 

- Velké školní hřiště – má provozní řád i správce 

- Grant na čtenářskou učebnu 

- Sportovní odpoledne 22.6. 

- Poděkování Radě rodičů za akci přesazování a sázení rostlin a dárky pro prvňáky 

(předměty s reflexními prvky nesoucí logo základní školy) 

- Žádost o příspěvek na kostýmy, odměny pro účastníky krajského kola žáků v orientačním 

běhu a na sedací vaky 

- Reakce zástupců školy na návrh diskuzních témat s Radou rodičů z minulého zápisu: 

- příchozí pošta pro Radu rodičů již nebude zástupci školy otevírána. O příchozí poště bude 

informována předsedkyně spolku 

- zástupci Zástupci školy nesouhlasí s tím, že Rada rodičů nedostala seznam akcí na letošní 

školní rok včas. Připouští, že u seznamu akcí nebyla uvedena požadovaná částka.  

- Zástupci školy nesouhlasí s tím, že by byla nespokojenost s obsahem kroužků 

- Vyjasnění situace kolem ozdravných pobytů – bude znovu diskutováno v září 

  

Diskuze 

 

1. Finanční příspěvek na pizzu a bowling pro 9.třídu 

- Schválen příspěvek ve výši 13500 Kč  

 



2. Akce Rozloučení se školou  

- bude se konat v úterý 27.6. ve spolupráci se Střediskem volného času (Gurtěvova) 

- bude se skládat ze dvou částí: 

1. oficiální (16:00 – 16:30 ) 

2. zábavná část ( od 16:30 -  zvlášť pro 1. i 2.stupeň ) 

- odměny pro žáky, kteří se budou účastnit soutěží 

- zajištění pitného režimu 

 

3. Akce přesazování květin 

- Poděkování Báře Matuškové za komplexní zajištění této akce ze strany Rady rodičů 

 

4. Odměny pro žáky za reprezentaci školy (cca 50 dětí) 

 

5. Dárky pro žáky, kteří odchází na víceletá gymnázia 

 

6. Předání informace vedení školy ohledně žádosti o grant pro školu ve výši 20000 Kč u 

společnosti BONATRANS GROUP a.s. 

- Projekt Příroda pod drobnohledem (A.Hruzík navrhl požádat o grant na zakoupení 3 

bipolárních mikroskopů pro školu) 

- Poděkování Janě Sopuchové za detailní rozpracování zadání žádosti o poskytnutí grantu 

- Rozhodnutí, zda bude grant poskytnut nebo ne, by mělo být známo do 30.6. 

 

Příští schůzka Rady rodičů s vedením školy se uskuteční až v příštím školním roce (září 2017). 
 

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


