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1. Základní identifikační údaje 
 
Název spolku: RADA RODIČU při ZŠ Srbská 2, spolek 
IČ: 266 82 061,  
Sídlo spolku:  ul. Srbská 450/2, 700 30 Ostrava – Výškovice, 
Spolek veden: ve Spolkovém rejstříku při Krajském soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 
6522 
Předsedkyně spolku: Veronika Janíková 
Kontakt: rrzssrbska@seznam.cz, www.zs-srbska.cz  
 
 

1.1 Představení spolku 
RADA RODIČU při ZŠ Srbská 2, spolek, dále jen „spolek“, je dobrovolným spolkem 

rodičů i zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu a vzdělání dětí a 
mládeže. Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i samosprávy i na 
jiných organizacích. 

Zabezpečování svých cílů dosahuje jednáním se zástupci škol a školských zařízení, 
orgány státní správy a orgány samosprávy, zástupci společenských organizací, zástupci 
veřejných institucí na základě partnerství a vzájemného respektování. 

Spolek je samostatnou právnickou osobou.  
 

1.2 Účel spolku 
Účelem spolku je činnost zaměřena na spolupráci při vzdělávacím a výchovném 

působení rodiny, školy i dalších institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění 
jejího poslání.  
 

1.3 Cíle spolku 
Plnění základních cílů spolek dosahuje především:  
a) Působením na rodiče dětí tak, aby rodinná výchova i školní výchova byla koordinována, aby 

na sebe vzájemně navazovaly a doplňovaly se, 
b) Seznamování rodičů i veřejnosti s výchovnými i vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů 

při jejich naplňování, 
c) Seznamování vedení školy s náměty, připomínkami i stížnostmi rodičů k činnosti školy,  
d) Podílením se na řešení školní problematiky, především v oblasti výchovného procesu. 

 
1.4 Orgány spolku 

Orgány spolku jsou:  
2. Členská schůze 
3. Rada rodičů  
4. Předseda – statutární orgán 
5. Místopředseda 
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2. Činnost spolku ve školním roce 2016/2017 

2.1 Složení spolku 

 

2.2 Schůzky spolku 

Spolek se ve školním roce 2016/2017 sešel celkem 6x, a to 6.9.2016, 14.9.2016, 
14.11.2016, 10.1.2017, 11.4.2017 a 6.6.2017. Zápisy jsou přiloženy v příloze č.1 této výroční 
zprávy. 

2. Akce spolku ve školním roce 2016/2017 

Ve školním roce 2016/2017 zorganizoval spolek následují akce pro žáky, rodiče i 
přátele školy: 

- Planetárium Morava neboli planetárium mobilního typu 
- Putování za světýlkem 
- Vánoční jarmark 
- Bruslení s rodiči 
- Školní večírek 
- Den Země 
- Rozloučení se školou 

Kromě těchto akcí spolek finančně přispěl na pasování školáků, na dopravu žáků 
druhých a třetích tříd do kurzu plavání, na ozdravné pobyty žáků, na lyžařský výcvik, na dárky 
pro nastávající prvňáčky k zápisu, ale také na soutěže školy, školní družiny či školního klubu. 
Zástupci spolku v tomto školním roce získali pro žáky školy 2 granty – první byl poskytnut 
firmou Hyundai na ekologické aktivity dětí, druhý pak společností Bonatrans Group a.s. na 
nákup 3 bipolárních mikroskopů v rámci projektu Příroda od drobnohledem.  

V příštím školním roce chce spolek pokračovat v efektivním využívání svých 
finančních prostředků, ať už formou organizace nejrůznějšch akcí  pro žáky školy, tak i formou 
příspěvků na jejich neustálé vzdělávání. 
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Vyúčtování Rady rodičů za školní rok 2016/2017 
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Příloha č.1 
 

Zápis č.1 ze schůze Rady (2016/2017) – 6.9.2016 
 

   
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
2.A  Sopuchová 
3.A  Matušková 
3.B  Kovaříková 
4.A  Kludská 
5.A  Procházková 
6.A  Kúdelová 
7.A  Janíková 
8.    Šponiarová 
9.    Kašpárek 
 
Zástupci školy: 
Robert Kecskés  - ředitel 
Tomáš Olša – zástupce ředitele 
Miroslava Lacká 
Ivana Vašíčková 
  
 
Informace vedení školy 

- představení nového zástupce ředitele pana Tomáše Olši 
- počet žáků školy na začátku školního roku 362, z toho 51 prvňáčků 
- nový školní řád, v němž je novinkou mimojiné zřízení místnosti pro úschovu kol ve škole 
- nový školní vzdělávací program ( vznikla 6. třída se sportovním zaměřením a angličtina se 

vyučuje již od 1.třídy ) 
- 100% výnosu ze sběru bude určeno přímo třídám. Tyto peníze musí být využity pouze na 

odměny pro děti. 
- Zapojení do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava – ve škole 

bude přítomný školní psycholog, všichni rodiče budou vyzváni k podpisu potvrzení, že 
souhlasí, aby psycholog s jejich dětmi pracoval 

- příjezdová cesta ke škole – upravena zeleň, v blízké době proběhne oprava svodidel 
- ve třídách (1.A-2.B) v budově školní družiny a jídelny jsou nové podlahové krytiny 
- v celé družině jsou nové umývací kouty 
- zateplení družiny je plánováno na podzim 2016 
- provedena rekonstrukce kabinetu výchovného poradce 
- i v letošním roce bude projekt Ovoce do škol pro 1.stupeň, ale s novým dodavatelem, 

projekt dotovaného mléka pro děti nebude 
- nové webové stránky školy – za jejich aktualizaci je zodpovědný pan učitel Kosík 
- úvahy o školním parlamentu – v letošním školním roce zatím nebude realizováno 
- pro jídelnu bude zakoupen program, který umožní rodičům objednávat stravu a vidět online 

aktuální zůstatek na stravovacím účtu. Plánovaný je i výběr ze 2 jídel. Předpokládaný termín 
zahájení je ve 2.pololetí – s ohledem na dostupné finance. 

- Pasování školáků 7.9.2016 
 

Diskuze 
 

1. Dopis rodičům a vyúčtování - RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek (dále jen Rada 
rodičů ) za školní rok 2015/2016 
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- byl předán vedení školy s žádostí o distribuci všem rodičům. Přislíbeno ze strany vedení, 
že bude realizováno postupně do 9. 9. 

- od začátku školního roku je zveřejněn na webových stránkách školy v sekci Rady rodičů 
- výše příspěvku do Rady rodičů pro školní rok 2016/2017 zůstává ve stejné výši, a to 150 

Kč na dítě, prosba na rodiče, aby zaslali do konce listopadu 2016 
 

2. Vedení Rady rodičů pro školní rok 2016/2017 
-předseda Veronika Janíková 
-místopředseda Renáta Procházková 
-pokladník Eva Kludská 
 

3. Příspěvky na autobus na plavání 
- bude i letos 
- je preferován před hromadnou městskou dopravou, a to především ze dvou důvodů –

menší časový zásah do vyučování a ochrana zdraví dětí 
 

4. Grantové programy města Ostravy na pomůcky 
-může zažádat Rada rodičů jako spolek, nutné prověřit do další schůzky 
-jedná se o účelové dotace na školní projekty pro děti 
 

5. Dárky pro děti, které přicházejí k zápisu do 1.tříd 
-Rada rodičů nakoupí pro tyto děti sady dárků s reflexními prvky a logem školy (stromečkem) 
- u zápisů obvykle bývá kolem 60 dětí 
 

6. Ozdravné pobyty dotované městem 
- https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/zivotni-prostredi/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-
ovzdusi 
- 19.10. 2016 bude projednáno na zasedaní zastupitelstva města 39 žádostí o tyto pobyty 
v školním roce 2016/2017, které byly podány do 25.5.2016, vedení školy ZŠ Srbská žádost 
nepodalo 
-ředitel naší školy není nakloněn těmto 14-ti denním pobytům a zároveň nechce přikazovat 
učitelům a vychovatelům účast na těchto akcích, z toho důvodu o dotovaný pobyt pro děti 
žádat nebude 
- takovýto pobyt by se realizoval pouze v případě, kdyby byli ochotni sami učitelé a přišli 
s vlastní iniciativou 
 

7. Požadavky vedení školy na finanční příspěvky ze strany rodičů 
-konkrétní seznam požadavků směrem k Radě rodičů bude zaslán Mirkou Lackou na email 
rrzssrbska@seznam.cz nejpozději do konce září 2016, následně dojde na další schůzce Rady 
rodičů k jejich projednání a případnému odsouhlašení výše příspěvku 
- předběžné požadavky na příspěvky: 
 -pasování prvňáčků 
 -nákup 2 vánočních stromů 
 -projekt Těšíme se do školy 
 -lyžařský výcvik, ozdravné pobyty, výlety 
 - autobus na plavání 
 

8. Akce Rady rodičů 
-časový harmonogram a plán akcí Rady rodičů v letošním školním roce bude projednán na 
další schůzce Rady, a to ve středu 14.září 2016 
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- následně bude nejpozději do 23. září 2016 zaslán řediteli školy a zveřejněn na webu školy 
v sekci Rady rodičů 
 

9. Výsledky dotazníkového šetření na preferenci 2. cizího jazyka 
-celkem vráceno 195 dotazníků 
-výsledky: 

 
 

10. Výsledky dotazníkového šetení na spokojenost s akcemi Rady rodičů 
-ke spokojenosti s akcemi získáno 154 dotazníků, k zjišťování preferencí pro příští školní rok 
141 dotazníků 
-výsledky: 

 
 
-tipy na nové akce a příspěvky Rady rodičů: lezecká stěna, workshopy, výlety po okolí Ostravy, 
soutěže a akce pro 2.stupeň,velikonoční jarmark, laser aréna, grafity, adrenalinové sporty, eko 
pobyty, zahraniční pobyty, nové dveře do tříd, pálení čarodějnic, rozloučení  se školou pro 9.třídu 
, besedy, volba nejlepšího učitele 
-v případě dalších tipů prosíme rodiče, aby je zaslali na email Rady rodičů 
   

Příští schůzka Rady rodičů proběhne 14.9.2016 od 17:00 mimo budovu školy, bez účasti vedení 
školy. Hlavní tématem bude časový harmonogram akcí pro děti pro letošní školní rok. 
 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 
 

 
   
Zápis provedl: Procházková 
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Zápis č.2 ze schůze Rady (2016/2017) – 14.9.2016 
 

   
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
2.A  Sopuchová 
3.B  Kovaříková 
4.A  Kludská 
5.A  Procházková 
6.A  Kúdelová 
7.A  Janíková 
 
 
Návrh akcí pro školní rok 2016/2017 
 

říjen Halloween (Dušičky) 
listopad Dárečkování 
prosinec Vánoční jarmark 

leden Bruslení s dětmi 
únor Školní večírek 

březen Den Země 
duben Velikonoční dílny 
květen Den matek  
červen Rozloučení se školou 
   

Kromě těchto akcí Rada navrhuje se souhlasem ředitele školy financovat akci Planetárium ve škole. 
 
Vedení školy bude zaslána žádost, aby Radě rodičů byl do konce měsíce září zaslán seznam 
požadavků na financování ze strany Rady v letošním školním roce, a to v podobě: 

- Název akce, kterou pořádá škola, školní družina nebo školní klub, případně jiná aktivita dětí, 
na kterou má být příspěvek použit 

- Výše požadovaného příspěvku 

 
Rada rodičů během své další schůzky požadavky na příspěvky ze strany školy projedná a dá vedení 
školy zpětnou vazbu. 

Příští schůzka Rady rodičů proběhne před dalšími třídními schůzkami, přesný termín bude upřesněn. 
 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 
 
 
   
Zápis provedl: Procházková 
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Zápis č.3 ze schůze Rady (2016/2017) – 14.11.2016 
 

   
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.A Sovadinová 
1.B Grocholová, Mlynář 
2.A  Sopuchová 
2.B Zálešáková 
3.A  Matušková 
4.A  Kludská 
4.B Paliderová 
5.A  Procházková 
6.A  Kúdelová 
6.B Michalczyková 
7.A  Janíková 
8.A Šponiarová 
9.A Kašpárková 
 
 
Zástupci školy: 
Robert Kecskés  - ředitel 
 
Informace vedení školy 

- Poděkování za zorganizování a financování akce Planetária Morava neboli planetária 
mobilního typu 

- Poděkování za případné finanční příspěvky na akce školy a školní družiny. Radě rodičů zaslán 
jejich seznam: 

 

Akce školy 
Pasování prváků odměny, kostýmy 
Soutěž o nejlepšího ekologa odměny 
Drakiáda pro MŠ a ZŠ odměny 
Vánoční větvička vánoční strom 2 ks 
Vánoční florbalový turnaj odměny 
Vánoční turnaj ve vybíjené odměny 
Těšíme se do školy sladkosti 
Zápis - upomínkové předměty dárky 
Závodění autíček  odměny 
Badmintonový turnaj  odměny 
Čtení v Mš Srbská a Staňkova upomínkové předměty 
Ozdravné pobyty a výlety   
Sportovec Zš Srbská odměny 
Čtení v Mš Srbská a Staňkova upomínkové předměty 
autobus plavání: 2,3.třída   

Akce školní družiny a klubu 
Turnaje st. tenis,floorbal,vybíjená, odměny 
Malování na chdníku 2X odměny 
Turnaj:Petanque a Člověče nezlob se odměny 
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Výtvarné soutěže 3X odměny 
Mikulášské vystoupení v MŠ,ZŠ odměny 
Vánoční dílny odměny 
Maškarní ples odměny 
Slavík odměny 
Velikonoční dílny odměny 
Sportovní den ŠD odměny 
Výlet na hory,ZOO odměny 
Taneční soutěže odměny 
Kulinářská soutěž odměny 
Moje tvář má známý hlas odměny 
diskotéky odměny 
Bowling turnaj odměny 

 
- Zateplení školní družiny – řeší zřizovatel, původně mělo být ukončeno k 4.11., aktuální 

předpokládané ukončení 18.11., nový plášť budovy a nová střecha plánována na jaro 
příštího roku 

- Renovace školní zahrady – ředitel školy objednal projekt na renovaci školní zahrady v duchu 
„Výuky v přírodě“ 

- Renovace menšího hřiště u školy – oplocené, volně přístupné, s umělým trávníkem 2. 
generace 

- Renovace velkého hřiště -  na ni zřizovatel aktuálně dělá projekt, není uzavřeno z důvodu 
blížící se obnovy bývalého komplexu Odra 

- Příjezdová cesta ke škole – roští a nepořádek v jejím okolí zmizí do konce tohoto roku 
- Školní jídelna – od příštího školního roku odchází vedoucí jídelny p.Pekařová do důchodu, 

bude nová vedoucí. Jídelna bude nabízet 2 druhy jídel a nový objednávací systém, nově 
čipy, ne karty. 

- Do družiny přibyl nový nábytek, malování místností nejdříve o letních prázdninách 
- Proběhla hloubková kontrola České školní inspekce – úspěšná 
- Hledá se nový speciální pedagog ( na poloviční úvazek, s titulem Mgr.) – v případě zájmu 

kontaktovat vedení školy 
- Časopis Srbák nyní nově jen v elektronické podobě na webových stránkách školy 
- Mikuláš pro MŠ Srbská i Staňkova – proběhne 5.12. v dopoledních hodinách  
- Rekonstrukce učeben na fyziku, přírodopis a jazyky – potrvá ještě půl roku 

 
 

Diskuze 
 

1. Vánoční jarmark 
- Termín konání: 15.12. (bude upřesněno ze strany vedení školy) 
- Rada přispívá na materiál na výrobky, do výše 600 Kč na třídu 
- Letos se bude pravděpodobně konat v hlavní budově školy 

 
2. Planetárium Morava neboli planetárium mobilního typu 

- Souhlas s financováním této akce i v příštím školním roce 
 

3. Putování za světýlkem 
- Poděkování za organizaci akce 
- Zúčastnilo se celkem 71 dětí 
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4. Bruslení s dětmi 

- Prověřování termínů pro bruslení dětí, zajistí B.Kúdelová 
 

5. Finanční příspěvky na akce školy, školní družiny a školního klubu 
- Ze školy zatím nepřišly žádné požadavky na finanční příspěvky s informací, kdy se akce 

uskuteční a v jaké přibližné výši je požadován příspěvek 
- Urgování ze strany Rady, bude prověřeno panem ředitelem u M.Lacké 
- Pokud jsou požadovány ze strany Rady příspěvky jak na akce školy, tak školního klubu a 

družiny, či příspěvky iniciované ze strany učitelů školy, prosí spolek, aby byly směřovány 
na jeho email rrzssrbska@seznam.cz. Součástí žádosti by měl být předmět žádosti, termín 
obdržení příspěvku a částka, která je požadována. Rada rodičů pak projedná daný 
příspěvek a nejpozději do 10 dní dá žadateli zpětnou vazbu k této žádosti. 

 
6. Stížnost na velikost porcí ve školní jídelně 

- Některé děti si stěžují na menší porce jídla ( přílohou 1 knedlík apod.) 
- Platí, kdyby kuchařky dávaly všem strávníkům stejně, nebylo by na přídavek 
- Děti by měly vědět, že v okamžiku, kdy mají hlad, měly by si zajít ke kuchařkám pro 

přídavek 
- V případě dalších stížností prosíme zasílat je na email Rady, s tím, že bude Radou 

monitorováno a případně, při opakování, řešeno s vedením školy a školní jídelny 
 

7. Dveře od šaten u tělocvičny 
- Chybí, budou dodány dveře z chodby do šatny 
- Stížnost ze strany členů basketbalového kroužku 

 
8. Logo školy 

- Ředitel školy požádán o zaslání loga školy – nutné na dárky pro děti k zápisu do 1.tříd 
 

9. Školní večírek 
- Téma „Cesta kolem světa“ 
- Termín: 17.2.2016 
- Prosba na rodiče žáků školy ohledně předmětů (cen) do tomboly.  

 
 
 

Příští schůzka Rady rodičů proběhne před dalšími třídními schůzkami v lednu, přesný termín bude 
upřesněn a zveřejněn. 
 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek 
 
 
   
Zápis provedl: Procházková 
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Zápis č.4 ze schůze Rady (2016/2017) – 10.1.2017 
 

   
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.B Grocholová, Mlynář 
2.A  Sopuchová 
3.A  Matušková 
4.A  Kludská 
5.A  Procházková 
6.A  Kúdelová 
6.B Michalczyková 
7.A  Janíková 
8.A Šponiarová 
9.A Kašpárková 
 
 
Zástupci školy: 
Robert Kecskés  - ředitel 
Mirka Lacká 
 
Informace vedení školy 
 

- Poděkování za finanční příspěvky na akce školy v 1.pololetí 
- Budova školní družiny: 

-nový nábytek 
-nové podlahy (lina)- pokládka příští týden 
-problémy s firmou, kterou vybral zřizovatel a která prováděla výměnu oken – 
ještě bude opravovat střechu a plášť budovy  
-nová kuchyňka v klubu 
-nová místnost pro sborovnu 
-předán požadavek zřizovateli na podlahu v malé tělocvičně 

- Jídelna (zakoupeno nové technické vybavení, bude možnost objednávat jídlo přes terminál i 
internet, do měsíce by mělo být funkční ) 
- venkovní hřiště u školy (oprava dokončena, hledá se správce hřiště od 16:00 do 19:00, kdy je 
hřiště určeno pro veřejnost 
- projekt školní zahrady připraven (chodníčky, altánky,…) 
- projekt na úpravu atria, na vybavení učeben fyziky, angličtiny a přírodovědy – čeká se na 
informaci, zda škola byla vybrána 
- dveře do dívčích šaten u tělocvičny vydržely pouze 2 dny 
- zápis do školy proběhne 3. a 4.dubna  - jsou připraveny reklamní banery 
-sportovní třída 6.B je velmi úspěšná, dobře reprezentuje školu –od 1.9.2017 bude opět 
otevřena sportovní třída 
- fungování kroužků školní družiny a klubu je po dobu rekonstrukce omezeno (již zaplacené 
příspěvky na keramiku v 1. pololetí budou ve 2.pololetí kompenzovány ) 
- akce školní družiny a klubu jsou v plánu až po rekonstrukci, na jaře ( březen, duben ) 

 
  
 

Diskuze 
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10. Rušení svačin u žáků z 2.B 
- Důvod rušení bude prověřen do příští schůze zástupci Rady rodičů ve třídě 

 
11. Možnost získat grant u Hyundai 

- 30% přispívá firma, 70% žadatel 
- Dotaz na vedení školy, jaké sportovní vybavení potřebuje 

 
12. Novoroční bruslení 

- Koná se v sobotu 14.1. od 14:00, pozvánka distribuována a zveřejněna na webu školy 
 

13. Školní večírek 
- Detaily organizace této akce budou projednány na schůzce Rady v pondělí 16.1.2017 od 

17:00 ve restauraci U Stračeny 
 
 

Příští schůzka Rady rodičů s vedením školy proběhne po dalších třídních schůzkách v úterý 11. dubna 
2017 ve sborovně školy. 
 

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

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

 
15. 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 
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( 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  

 
16. Dárky pro děti odcházející na střední školy 

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

17. 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 
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Zápis č.6 ze schůze Rady (2016/2017) – 6.6.2017 
 

   
Přítomni:  
Zástupci tříd:  
1.B Mlynář, Grocholová 
2.A  Sopuchová 
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 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 
 

18. Finanční příspěvek na pizzu a bowling pro 9.třídu 
- Schválen příspěvek ve výši 1500 Kč  

 
19. 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 ) 
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2. zábavná část (od 16:30 -  zvlášť pro 1. i 2.stupeň ) 
- odměny pro žáky, kteří se budou účastnit soutěží 
- zajištění pitného režimu 

 
20. Akce přesazování květin 

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

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

22. Dárky pro žáky, kteří odchází na víceletá gymnázia 
 

23. 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 
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Příloha č.2 

Fotogalerie akcí pořádaných spolkem 

 

Planetárium Morava neboli planetárium mobilního typu 

 

Putování za světýlkem 

  

Vánoční jarmark 

  

 

 



20 
Výroční zpráva Rady rodičů při ZŠ Srbská 2, spolek 

Bruslení s rodiči 

  

Školní večírek 
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Den Země 

 

 

Rozloučení se školou 

  


