
Schůzka SRPDŠ                                                                       Datum: 7. září 2020 

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 70 000 

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

3) Různé 

- Vznesen dotaz ohledně umísťování dětí do družiny – rozdělení probíhá v souladu 

s hygienickými normami v možnostech školy 

- P. ředitelka vysvětlila způsob hygienických opatření ve škole proti šíření COVID-19 

- Rozebrána personální obsazenost učitelského sboru ve škole + možnost dovzdělání 

učitelů 

- Nabídka adaptačního kurzu pro 6. třídy 

- Výlety se zatím neplánují (problémy se storno platbami) 

- Zahájení plaveckého výcviku 

- Plán na uskutečnění lyžařského výcviku v Krkonoších 

- Výlet do Anglie neproběhne 

- Nákup technického vybavení (pc  projektory) dle projektu - dotace 

- Čtenářský kroužek (matematická gramotnost) 

- Kub mladého diváka – pouze v omezené míře 

- Vzhledem k mimořádné situaci vedení školy uvažuje jak pokračovat s odpoledními 

kroužky – zatím ve vývoji 

- Při uzavření školy bude probíhat povinná online výuka 

- V případě soc. slabších rodin možnost zapůjčení PC techniky 

- Prioritně se bude pro komunikaci se školou využívat email na office365 

- Omlouvání dětí pouze emailem, přes web školy nebo KOMENS 

- Dřívější odchod dětí stále řešit pomocí papírové omluvenky 

 
Navrhované a odsouhlasené finanční aktivity z fondu sdružení: 
 
Příspěvky: 
 
- družina (7 skupin po 1000,- Kč)                                                                     7.000,- Kč 
- lyžařský kurz (rolba)                                                                                       10.000,- Kč 
- časopisy pro výuku AJ                                                                                    11.160,- Kč 
   Gate – 3 080,-- (7.-9. ročník) 
   RaR – 3 080,-- (5.-7. ročník) 
  UFIN – 5 000,-- (3.-5. ročník) 
- 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                                                                      dle počtu žáků a ceny knihy 
- dárek novým 1. ročníkům - šerpy                                                                5.000,- Kč               
- dárek při vyřazování 9. ročníků                                                                    5.000,- Kč 
- dětský den                                                                                                       2.000,- Kč 
- vánoční dílničky                                                                                              2.000,- Kč                    
 
Hlasovali:   ANO  všichni   NE  0    POZDRŽEL  0 

 


