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Zápis ze shromáždění delegátů konaného dne 28. 4. 2022 

Shromáždění bylo svoláno a řízeno Blankou Krátkou. 

Přítomni   

 viz prezenční listina 

 

Hlavní body jednání: 

1. Využití prostředků SRPŠ a plánované investice 

 Na členských příspěvcích se v letošním školním roce vybralo 66 500  Kč. K dispozici tak měl spolek 

k dispozici cca 150 000 Kč 

 Z těchto prostředků již byl vyplacen každoroční příspěvek na papíry pro školu ve výši 10.000 Kč a 

družina obdržela příspěvek 500 Kč na drobné odměny na akci „Čarodějnice“ 

 Již schválená investice do laviček do altánku na hřišti je stále v plánu a měla by se v tomto školním 

roce realizovat. 

 Na shromáždění byl dále schválen příspěvek na zajištění dalších šatních skříněk. Jejich potřeba roste 

s rostoucím počtem tříd (již několik let se otevírá více paralelních tříd pro jednotlivé ročníky a 

v současné době dále přibylo téměř 40 ukrajinských dětí v důsledku války na Ukrajině). Další 

podrobnosti a výši potřebných prostředků paní ředitelka upřesní. 

 Shromáždění dále schválilo příspěvek na průvodcovství (letos na zámku Humprecht). Maximální výše 

příspěvku bude 15 000 Kč. 

 

2. V SRPŠ aktuálně chybí delegát za třídu 4.A. Paní ředitelka požádá ve třídě o zvolení delegáta. 

 

3. Informace od paní ředitelky o přijímání dětí ukrajinských běženců:  

 Ve škole je aktuálně 38 dětí ukrajinských běženců, umístěni jsou téměř ve všech třídách. S dětmi 

nejsou problémy. 

 Jako asistentka je zaměstnána paní učitelka z Ukrajiny, která umí česky i ukrajinsky a pomáhá integraci 

dětí. K dispozici je ve škole třikrát týdně. 

 Zápis ukrajinských dětí – běženců do prvních tříd bude probíhat v druhém termínu přijímacího řízení, 

který je vypsaný na 15. 6. 2022 

 

4. Paní ředitelka informovala shromáždění o napadení dětí naší školy. V okolí se pohybuje několik dětí ve věku cca 

10-12let a chovají se agresivně. Problém trvá již od podzimu, kdy také došlo k napadení žáka naší školy. 

V poslední době jsou komplikace s přítomností těchto problematických dětí intenzivnější. Situaci řeší PČR a řeší 

se též ve škole, kam tyto děti docházejí.  

Paní ředitelka domluvila s městskou policií intenzivnější hlídkování v okolí školy, především v době, kdy děti 

přicházejí a odcházejí ze školy. 

 

5. V rámci diskuze:  

 se řešil nebezpečný přechod v horní části ulice Čiklova (těsně před zatáčkou do ulice Petra Rezka). 

Přechod je ze směru shora za zatáčkou a z kopce. Auta v tomto místě často jedou nepřiměřenou 

rychlostí. Bylo navrženo podání žádosti na městskou část o instalaci retardérů.  

Paní Růžičková zjistí možnosti. Bude-li to potřeba, připraví žádost na MČ Prahy 4 k podpisu rodiči, aby 

se zvýšila váha žádosti. 

 Dále se hovořilo o nabídce kroužků pro druhý stupeň. Nabídka není široká z toho důvodu, že starší 

děti již o kroužky většinou nemají zájem. Výjimkou je v tomto směru OVOV.  

Kroužky pro druhostupňové děti se organizují tak, aby v co největší míře navazovaly na vyučování a 

děti nemusely řešit, jak trávit volný čas před začátkem kroužku. 
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Případné zřízení volnočasového klubu je komplikované. Bylo by také nutné tuto možnost ošetřit ve 

zřizovací listině školy. 

 Hovořilo se o možnosti zřízení Pěveckého sboru školy. Sbor ve škole je příležitostný, především při 

organizaci slavnostních akcí školy. Pěvecký sbor se v minulosti objevil i v nabídce kroužků, ale 

s minimálním zájmem. 

V případě individuálního zájmu o sborový zpěv je možné využít nabídky Základní umělecké školy sídlící 

nedaleko (v ulici Lounských) 

 

6. Předsedkyně SRPŠ informovala Shromáždění o plánovaném odstoupení ze své funkce v SRPŠ a potřebě nového 

kandidáta na předsedu/ předsedkyni spolku. 

 

 

Zapsala Blanka Krátká. 


