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Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou  

Zápis ze setkání zástupců tříd (zasedání výboru spolku) dne 15. 4. 2019 
 

 

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

zahájeno na místě: školní knihovna ZŠ Pod Marjánkou, dne 15. dubna 2018, v 17.30 

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

výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou (dále jen „Spolek“) za účelem 

seznámení s výsledky hospodaření Spolku v právě probíhajícím školním roce.    

 

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

provedena prezence účastníků a aktualizace jejich kontaktů. Poté pan Marek Knecht 

seznámil přítomné s aktuálním stavem peněžních prostředků na účtu Spolku, jedná se o 

částku 271.612,74 Kč. V tomto školním roce budou prostředky dle dříve schválené žádosti 

školy ještě použity na rozloučení s žáky 9. ročníku, sportovní dny pro 1. a 2. stupeň a 

individuální žádosti na sociální výpomoc dle potřeby.        

 

3. Pan Marek Knecht dále požádal přítomné o schválení příspěvku ve výši 16.000, - Kč na 

výměnný pobyt pro 4 žáky školy, kteří nemají trvalé bydliště na Praze 6, a nemůže jim 

tedy být poskytnuta dotace MČ Prahy 6. S poskytnutím příspěvku vyjádřili souhlas 

všichni přítomní, poskytnutí příspěvku tedy bylo jednohlasně schváleno.   

 

4. Dalším plánovaným výdajem je příspěvek na trička s potiskem ZŠ Pod Marjánkou pro 

žáky prvního a šestého ročníku. Je třeba objednat 160 ks. Pan Marek Knecht má možnost 

objednávky za částku 130, - Kč/ks. Po krátké diskusi přítomných na toto téma paní Lucie 

Kopčáková přislíbila, že do konce dubna zjistí, zda je možné pořídit trička ve srovnatelné 

kvalitě levněji a dá panu Marku Knechtovi zprávu. S příspěvkem na pořízení triček 

v potřebném počtu 160 ks vyslovili přítomní souhlas s tím, že přednost by měla dostat 

levnější nabídka, ovšem pokud bude srovnatelná kvalita. 

 

5. Pan Marek Knecht nakonec přítomné pro jejich informaci seznámil s již proběhlou akcí 

„zmrzlina zdarma“, která se konala v minulém týdnu v pekařství Panos na Bělohorské 

ulici. Tato akce nebyla financována ani školou ani Spolkem, jednalo se o marketingovou 

akci společnosti Bohemilk.  

 

6. Poté byli přítomní vyzváni k dotazům a diskusi. V závěrečné diskusi byly k dotazům 

přítomných zástupců tříd projednávány a diskutovány následující záležitosti: 

 

- Kde možné, aby si žáci nechávali učebnice? Je třeba se domluvit s třídní 

učitelkou, jsou k tomu určeny skříňky ve třídách. 

- Zástupce třídy 8.A vyjádřil nespokojenost s výukou matematiky. Zástupci 

vedení školy přítomným vysvětlili, jak je velice složité zajistit výuku tohoto 

předmětu. Bohužel nelze vyloučit další personální obtíže při zajišťování výuky 

matematiky, neboť kvalifikovaných učitelů tohoto předmětu je v současnosti 

skutečně extrémní nedostatek. 

- Byl vznesen dotaz, kam lze směřovat nápady na projekty pro žáky, jako je 

například pořízení 3D tiskárny, nebo projekt Vědecký autobus. Tyto 

požadavky/nápady mají být adresovány na vedení školy, konkrétně na zástupce 

ředitelky, pana Jaroslava Štercla.Pan Štercl přítomné informoval o tom, že 
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v příštím školním roce proběhne pro žáky školy mj. vzdělávací akce Ochrana 

obyvatelstva za mimořádných situací a další. 

- Po dotazu členů Spolku jaké další výdaje jsou Spolkem plánovány, resp. jaké 

jsou potřeby školy, informovalo vedení školy přítomné o tom, že potřeb je 

hodně, např. bylo třeba pokácet stromy na školním hřišti a bude třeba zasadit 

nové, dále je potřeba další oprava modré tělocvičny. Přítomní členové Spolku 

konstatovali, že mají zájem na tom, aby byly peníze Spolku použity na potřeby 

školy a jejích žáků a že jen uvítají, aby škola požádala o příspěvek Spolku na 

účely, za kterými je potřebuje. 

- Poslední informací pro přítomné bylo, že ode dneška je na další dva týdny 

opětovně uzavřeno školní hřiště pro veřejnost, neboť proběhlá rekonstrukce 

nebyla provedena bez vad a je třeba tyto vady odstranit.             

 

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

 

 

 

V Praze dne 15. 4. 2019 

 

 

 

Zapsala: Svatava Hübnerová 


