
 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek  

Zápis č.1 ze schůze RR   

11.9.2019  

(školní rok 2019/2020)  

 

 

 

Zúčastnili se:  

zástupci školy: R.Kecskés, M.Lacká, T.Olša 

zástupci tříd: M.Kaštánek (1.B), A.Vtípilová (2.A), M.Hvojník (3.B), E.Grocholová,  

J.Mlynář (4.B), B.Matušková (6.A), R.Kovaříková (6.B)  

 

 

Informace vedení školy: 

 

: Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů (jde o programy Rovný 

přístup ke vzdělávání ve městě Ostrava III – podpora znevýhodněných žáků, MAP Ostrava II 

– místní plán v oblasti vzdělávání, Šablony II Výzva č.02) 

: Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení (přihlášení 

zaměstnance ke studiu Školní koordinátor environmentálního vzdělávání) 

: Údaje o školou předložených projektech realizovaných a financovaných z jiných zdrojů 

(jedná se o Dotační program Ozdravné pobyty pro žáky 1.stupně ZŠ, Učebna v přírodě – 

spojeno s renovací zahrady, Transfery v prevenci kriminality, Podpora výuky plavání v ZŠ) 

: Údaje o spolupráci s dalšími partnery (jedná se např.o TJ Sokol Vítkovice – nábor, HC 

Vítkovice – nábor, ÚP Ostrava, KD Akord, Jižní listy, OZO..) 

: informace k renovacím (renovace tělocvičny, osvětlení vestibulu a schodiště u budovy 

s družinou, renovace podlah 5 učeben na hlavní budově, renovace umývadlových koutů 

v učebnách, vybavení vestavěnými skříněmi u učebny školních dílen) 

 

 

 



Informace RR: 

 

: od tohoto školního roku se k nám přidal nový zástupce rodičů z 1.B 

: stejně jako na začátku předešlého školního roku jsme se museli dohodnout na plánu výdajů 

pro letošní rok 2019/2020, příspěvek rodičů RR zůstává ve výši 200 Kč 

: škole i družině jsme schválili zálohy pro konkrétní akce (škola – oblast sport a dovednosti, 

družina – částka bude poskytnuta akcím školní družiny, příspěvky na materiál + použijeme 

také věcné ceny z vlastních zásob), schválen příspěvek částka na žáka na školní výlety, 

lyžařský výcvik a nedotované ozdravné pobyty, přispíváme na materiál a dárky pro 

předškoláky a prvňáčky 

: plánované akce RR – rozloučení se školou, věcné ceny pro žáky, kteří prezentují školu, akce 

pro končící třídu (v předchozích 2 letech jsme organizovali akci Loděnice), branný den, Den 

matek, Mikuláš, Den Země, bruslení, večírek RR, příspěvek RR na konkrétní nákup či 

příspěvek škole/ družině na vybavení/ volnočasovou aktivitu 

: na příští RR se z důvodu končící dosavadní předsedkyně zvolíme nového předsedu 

 

 

 

 

 

 

RADA RODIČŮ při ZŠ Srbská 2, spolek  

 

Zápis provedla: E.Grocholová 

 


