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Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou  

Zápis ze setkání zástupců tříd (zasedání výboru spolku) dne 10. 9. 2018 
 

 

1. Setkání zástupců tříd, tj. zasedání výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou bylo 

zahájeno na místě: školní knihovna ZŠ Pod Marjánkou, dne 10. září 2018, v 17.15 hodin. 

Zasedání bylo svoláno e-mailovou pozvánkou doručenou zástupcům tříd – členům výboru 

Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou (dále jen „Spolek“).    

 

2. Zasedání výboru Spolku zahájil předseda Spolku, pan Marek Knecht. Úvodem byla 

provedena prezence účastníků a aktualizace jejich kontaktů. Poté byla přítomnými 

diskutována primární úloha Spolku při finanční podpoře činnosti ZŠ Pod Marjánkou, 

k čemuž slouží zejména členské příspěvky rodičů – členů Spolku. Přítomní zástupci školy 

(ředitelka a zástupce ředitelky) vyjádřili názor, že hlavním úkolem školy je výuka a tudíž 

žádosti školy na adresu Spolku se týkají a budou týkat zejména zajištění kvalitní výuky žáků 

školy. Na žádostech se podílejí především učitelé, žáci prostřednictvím školního 

parlamentu, škola žádosti eviduje a snaží se řešit dle významu a priorit.      

 

3. Po úvodní diskusi pan Marek Knecht předložil přítomným Souhrnnou žádost o finanční 

příspěvek Spolku do konce školního roku 2018/2019, která byla před tímto setkáním 

doručena Spolku ředitelkou školy, paní Marcelou Zavadilovou a se kterou byli zástupci tříd 

seznámeni před tímto setkáním doručením na jejich e-maily. Přítomnými byly z této žádosti 

jednohlasně odsouhlaseny následující položky:  

- sportovní dny pro 1. a 2. stupeň (cca 10 tisíc Kč),  

- 9. ročník – ukončení docházky (cca 6 tisíc Kč), 

- sociální výpomoc – dle potřeby, 

- nákup permanentky do ZOO.  

 

Žádost o příspěvek na obnovu vybavení počítačové učebny (nákup 21 ks počítačů) ve výši 

cca 100.000, - Kč byla projednávána zvlášť, přičemž přítomní zástupci tříd si vyžádali 

dodatečnou lhůtu na schválení této části žádosti, aby s ní bylo možno seznámit ostatní členy 

Spolku na třídních schůzkách. Předseda Spolku zašle zástupcům tříd na jejich e-maily 

žádost o schválení, k čemuž stanoví lhůtu v délce dle stanov Spolku.   

 

4. V závěrečné diskusi bylo k dotazům přítomných zástupců tříd projednáváno a paní 

ředitelkou vysvětleno již uskutečněné slučování 9. tříd pro tento školní rok a dále 

problematika GDPR a s ní spojené obtíže při zveřejňování informací a zasílání informací 

rodičům žáků školy.     

 

5. Zasedání výboru Spolku bylo ukončeno v 18:00.  

 

 

V Praze dne 10. 9. 2018 

 

 

Příloha: 

- Souhrnná žádost o finanční příspěvek Spolku do konce školního roku 2018/2019 

 

 

Zapsala: Svatava Hübnerová 


