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Místo konání: sborovna ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8, 181 00. 

Datum a čas konání: 13. února 2017 od 17.00 hod   

 
Přítomni:  M. Čiháková, M. Hašková, M. Rychlá, J. Pavlů 

 Mgr. V. Jakešová (ředitelka ZŠ), Bc. R. Bačkovská (hospodářka ZŠ) 

 

 

Dohoda o společném postupu při řešení dopravní situace v blízkosti ZŠ. 

 

  Zástupci SRPŠ informovali vedení ZŠ o svých aktivitách ohledně zřízení nových přechodů 

v ulici Feřtekova (popř. ul. Kusého). Pí. ředitelka vyjádřila svoji podporu a přislíbila aktivitu 

podpořit i z pozice ZŠ. 

 

  Byl prodiskutován námět na rozšíření/vytvoření chodníku k vjezdu do sportovního areálu 

školy a k ZŠ Dona Boska. Pí. ředitelka poukázala na problém vzrostlých stromů a 

neexistujícího pokračování možného chodníku uvnitř areálu. Tento bod byl odložen s tím, že 

je třeba prověřit možnosti řešení. 

 

Umístění zařízení na školních pozemcích. 

 

  Návrh na pořízení stojanu pro kola byl ZŠ odmítnut z důvodu zodpovědnosti ZŠ za odložená 

kola — ZŠ si nemůže dovolit nést takové riziko. Před ZŠ existují jednoduché stojany na kola 

umístěné MČ Praha 8.  

 

  Možnost pořídit venkovní pingpongový stůl z prostředků SRPŠ a umístit ho v areálu školy 

(nedaleko družin) byla přijata vlažně. Pí. ředitelka zdůraznila zodpovědnost školy za herní 

prvky umístěné na pozemcích v její správě, nutnost pravidelných revizí a v neposlední řadě 

administrativní nároky (jednání se zřizovatelem o přijetí daru od SRPŠ). Umístění v atriu 

školy je nereálné. Je potřeba prověřit, kde by mohl být takový stůl umístěn a jakým způsobem 

by mohl být školou přijat. 

 

Plán aktivit SRPŠ pro šk. rok 2016/2017. 

 

  Byly předneseny závěry z posledního jednání VV SRPŠ ohledně návrhů ZŠ na čerpání 

finančních prostředků. Pí. ředitelka vzala na vědomí, že SRPŠ nechce nadále finančně 

přispívat na květiny pro pedagogy při loučení 9tých tříd, poskytovat příspěvek na ŠvP a na 

pobyt zdravotníka při zájezdu do Španělska. Dále si zástupci SRPŠ vyžádali vysvětlení 

využití papírenského zboží. Jednotlivé položky byly prodiskutovány a vysvětleny a VV SRPŠ 

se jimi bude na dalším jednání ještě zabývat. Bylo přijato mimořádné rozhodnutí o příspěvku 

na doprovod na pobyt ve Španělsku pro rok 2017, z důvodu již vyhlášené ceny zájezdu — 

zástupci SRPŠ však vyjádřili znepokojení nad postupem ze strany ZŠ (zakalkulování 

příspěvku SRPŠ bez jakéhokoliv předjednání). 
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  Předjednány byly další možné aktivity SRPŠ: příspěvek na lektora (rodilého mluvčího), 

podpora kulturně-vzdělávacích akcí (divadla, koncerty, školní permanentka do ZOO), popř. 

podpora sociálně slabým žákům. Zaplacení lektora budou provázet obdobné potíže jako 

umístění předmětů na školních pozemcích, nicméně tuto aktivitu by škola uvítala stejně jako 

podporu kulturních akci. Ohledně sociálního programu vyjádřila pí. ředitelka obavy nad 

volbou konkrétních osob.  

 

Zapojení zástupců ZŠ do aktivit SRPŠ. 

 

  Zástupci SRPŠ představili pí. ředitelce představu budoucího uspořádání spolku, kde by své 

zástupce mohl/měl mít i učitelský sbor.  

 

Závěrem paní ředitelka poděkovala SRPŠ za jejich obětavou práci a podporu školních aktivit. 

 

Jednání bylo ukončeno v 19.15. 

 

Zapsal Jiří Pavlů, v Praze dne 16. února 2017.  


