
Schůzka SRPDŠ                                                                       Datum: 6. září 2021 

Účastníci: 
zástupci ZŠ Unhošť:  
PhDr. Radka Plasová - ředitelka školy 
Ing. Lenka Bujdová - zástupkyně pro 2. stupeň 
Mgr. Leona Černá - zástupkyně pro 1. stupeň 

zvolení zástupci jednotlivých tříd dle prezence 
___________________________________________________________________________  
 

1) Podána zpráva o činnosti za školní rok 2019 - 2020 

- stav účtu cca 39 437,-- 

2) Podán návrh na běžné výdaje na další období, soupis viz konec zápisu 

3) Různé 

 

- Máme nové paní učitelky – chemie, český jazyk, angličtina, přírodovědné předměty, paní 

učitelka pro 1. Stupeň 

- Od roku 2022 bude povinná informatika (4. – 9. třídy), děti se budou řešit logické úlohy, již je 

zakoupená hra LEGO 

- Na 2. Stupni se obměňují nové učebnice Aj a dále se budou obnovovat učebnice na zeměpis a 

přírodopis, další investice byla do zeměpisných atlasů + globusů a největší investice byla do 

PC učeben (jsou 3 učebny) 

- Již dlouhou dobu se zvažuje přístavba školy, zatím ne moc reálné (nedostatek financí), jsou 

potřebné další třídy, aby se děti jako např. na cizí jazyky mohly třídy dělit. V jednání je také 

přistavit „kontejnery“ – jako jedna z možností navýšit počet místnosti – učeben 

- Momentálně je na naší škole 711 žáků ( v průměru 25 dětí na třídu) 

- Obědy – výdej - je potřeba dodržovat veškerá opatření – jako např. postupné odchody dětí 

- Testování dětí na Covid-19 – zatím to vypadá, že se dále testovat nebude ( škola má 

zakoupené testy pouze do čtvrtka 9.9.) 

- V případě, že by šla celá třída do karantény, bude probíhat distanční výuka 

- Nové spolupracujeme s ČVUT na Kladně (biochemická fakulta) 

- „Nenech to být“ – psychologové, pedagogové 

- Hlasování o logo na mikině – na stránkách školy 

- Pracujeme na stmelené dětí – různé hromadné akce 

- Plán výletů – plavání, lyžařský výcvik ( 7., 8. ročník), možnost školy v přírodě – pro jakýkoli 

ročník 

- Za každé dítě se letos bude vybírat příspěvek 300,- (nehledě na to, zda do školy chodí jeden 

a více sourozenců) Odsouhlaseno 14 hlasy na schůzce, včetně 3 on-line připojení  

 

 
Navrhované a odsouhlasené finanční aktivity z fondu sdružení: 
 
Příspěvky: 
 
- družina (6 skupin po 1000,- Kč)                                                                     6.000,- Kč 
- lyžařský kurz (rolba)      pro letošní rok 7. a 8. třídy                                  20.000,- Kč 



- časopisy pro výuku AJ, RJ a NJ                                                                      cena následně dle skutečnosti  
    
- klub Mladého diváka (6.-9. ročník)- 4x ročně divadlo mimo školní docházku – příspěvek na autobus 
(vyplatí se, pokud situace dovolí)                                         
                                                                                                                             8.000,- Kč 
- motivační knihovna – odsouhlasen záměr, pokračovat jako minulý rok, konečná suma bude známá v 
ročním vyúčtování 
 
- pasování prvňáčků na čtenáře                                                                    cena následně dle skutečnosti 
- dárek novým 1. ročníkům - šerpy                                                                dle počtu žáků               
- dárek při vyřazování 9. ročníků                                                                  cena následně dle skutečnosti 
- dětský den            (pokud se bude konat)                                                    2.000,- Kč 
- vánoční dílničky           (pokud se budou konat)                                          2.000,- Kč                    
 
Hlasovali:   ANO  všichni   NE  0    POZDRŽEL  0 

 


