
Schůzka SRPDŠ                                                                       Datum: 5. září 2019 

Účastníci: 
zástupci ZŠ Unhošť:  
PhDr. Radka Plasová - ředitelka školy 
Mgr. Markéta Ejemová - zástupkyně pro 1.stupeň 
Mgr. Hana Zahrádková - zástupkyně pro 2.stupeň 

 
- zvolení zástupci jednotlivých tříd dle prezence_____________________________________  
 
Úvodní slovo – představení nového vedení 
 
Paní ředitelka představila zástupkyně pro 1. a 2. Stupeň. 
Dále informovala o stavu stávajících a nových učitelů, asistentů a ostatních zaměstnanců školy 
Nový koordinátor ŠVP – ing. Lenka Bujdová  
 

Změna ve zvonění na budově Komenského 622, a to od 8,00 hodin.             
Na ostatních budovách začíná vyučování v 8,05 hodin.  
 
Byla přidána jedna třídní schůzka, bude jich celkem 5. Poslední schůzka v červnu bude sloužit 
k informacím k nastávajícímu školnímu roku. 
 
Klub mladého čtenáře a Klub mladého diváka zůstává i nadále v nabídce školy.  
 
Akce školy – vánoční setkání – jarmark je plánovaný i na letošní rok.  
 
Nabídka dalších kroužků bude předána rodičům na třídních schůzkách, a to 10.9.2019. 
 
Žákovský parlament – užší spolupráce, projekt Děti dětem 

- plány na mini olympiádu, čertoviny 
 
Škola se zapojila do několika projektů  
 
Projekt Šablony – získaná dotace 1.600.000,-- 

- Vzdělávání pedagogů 
- Šablonové kroužky 

 
- Projekt Škola pro demokracii  
- Projekt Rodiče vítáni – po splnění kritérií dostane škola certifikát 
- Projekt Velký čtou malým, 27.9.2019 18.00-20,00 
- Čtení pohádek, akce k výročí 100 let knihovny 

 
Bližší informace na webu školy, sekce projekty  

 
Pani ředitelka informovala o možné dotaci, kterou by moha škola získat od letiště. Ta by byla použita 
na obnovu webových stránek školy. 
 
Sponzorské dary 

- Pompo – vybavení hry 
- Mcpen papírnictví – kancelářské potřeby 



- Datart – přehrávače  
- Datart – fukar na listí   
 

Škola se zapojila do užší spolupráce se ZUŠ. Na škole proběhnou výchovné koncerty.  
 

Nově bude probíhat kroužek počítačová grafika  
- určený pro 8. a 9. třídu 
- spolupráce s UNHfree.net. Firma poskytne dotaci 10.000,-- Kč. Jedna licence na počítač stojí 

1.542,-- Kč. Škola chce vybavit celou počítačovou třídu. Sdružení poskytne dar na dalších 18 
licencí. Pracovník UNHFree.net zaškolí učitele.  

- Počítače s programem se také budou využívat v rámci výtvarné výchovy. 
 

Informace o stavu finančních prostředků k 5.9.2019 
Nyní je zůstatek         112 482,-- Kč  
 
Navrhované a odsouhlasené finanční aktivity z fondu sdružení: 
 
Příspěvky: 
 
- družina (8 skupin po 1000,- Kč)                                                                   8.000,- Kč 
- lyžařský kurz (rolba)                                                                                       5.000,- Kč 
- časopis GATE pro výuku AJ                                                                           3.000,- Kč 
- klub Mladého Diváka (6.-9. ročník)- 4x ročně divadlo mimo školní docházku – příspěvek na autobus                                          
                                                                                                                             8.000,- Kč 
- motivační knihovna – odsouhlasen záměr, pokračovat jako minulý rok. Dle nabídky nás bude      
informovat pí. Chvojková a odsouhlasí se částka příspěvku. 
- pasování prvňáčků na čtenáře                                                                     1.600,- Kč 
- 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 
- licence na počítačovou grafiku                                                                  27.756,- Kč 
- příspěvek na vybavení kuchyňky                                                               20.000,-Kč 
                    
 
Hlasovali:   ANO  všichni   NE  0    POZDRŽEL  0 

 

 

 

Další termín schůze SRPDŠ:  11.11.2019 v 17,00 hodin, Restaurace Na Hřišti 


