
Kolegium 9. 1. 2023 
Přítomni: viz prezenční listina 
  
Rodiče společně  - kdo by měl zájem o zapojení do této skupiny, je vítán. Aktivní rodiče by 
měli být součástí kolegia, je potřeba rozšířit počet rodičů ochotných pomáhat ve prospěch dětí 
a školy. Z každé třídy mohou být v kolegiu 2 rodiče. Kdo je ochoten pomáhat, může se přihlásit 
na: spolecne@zskv.cz . 
  
Zhodnocení Vánočního zpívání - velmi pozitivně vnímáno. Vybralo se celkem 25tis. ve 
prospěch dětí ze sociálně slabých rodin, částka připojena k výtěžku z červnové zahradní 
slavnosti. Z takto získaných prostředků by měla být poskytována podpora např. na kroužky, 
výlety, ozdravné pobyty. Stravné, školné a mimoškolní činnost pro děti ze sociálně slabých 
rodin, které mají trvalý pobyt na území Prahy, se hradí z tzv. Balíčku pro Pražany, dětem 
z ukrajinských rodin, které do ČR přišly z důvodu válečného konfliktu, jsou obědy hrazeny 
z fondu UNICEF. Mimopražským dětem zajišťuje škola stravné z programu Obědy pro děti.  
Největším problémem je tedy zajistit možnost mimoškolní činnosti a výjezdů pro ukrajinské 
děti a děti s bydlištěm mimo Prahu. Třídní učitelé byli požádáni o přibližný odhad o kolik 
takových dětí se jedná v jejich třídě, údaje o celkovém počtu potenciálních žadatelů budou 
předány vedení SRPDŠ, aby mohla být stanovena kritéria pro přiznání a výše možných 
příspěvků. Získaná finanční částka na příspěvky je dána a bude důležité vědět, zda suma bude 
pro potřeby 10 - 20 nebo i více dětí.    
  
Ples 24. 3. 2023 od 19 hodin (Komunitní centrum Matky Terezy – metro Háje). Akce je určena 
pro rodiče. Všichni jsou moc zváni. 
Ceny do tomboly - kdo by měl možnost, může věcnou cenu věnovat – prosíme o  předání do 
20. 3. do kanceláře zástupců ředitele. Bude potřeba zajistit přepravu tomboly do KCMT (bývá 
více než 80 cen) – v den plesu zhruba v poledne - kdo by mohl pomoci - hlásit se u paní 
Hanákové. 
Škola objedná sál, hudbu, zajistí zabalení a očíslování tomboly, zabezpečí prodej lístků (cena 
vstupenky Kč 300). Rodiče by se měli zapojit pomocí s přepravou tomboly, dále prodejem 
lístků do tomboly přímo na plese. Výtěžek z plesu by mohl jít opět ve prospěch sociálně 
slabých dětí.  
  
Škola On Line - rodiče by měli sledovat zprávy v ŠOL. V oblasti důležitých sdělení nahrazuje 
žákovskou knížku, přečtení zprávy je bráno jako podpis, učitel vidí, že rodič zprávu četl. Z toho 
důvodu nejsou důležitá sdělení zasílána i do mailu. V nečekaných situacích informují 
samostatně třídní učitelé a mohou použít i jinou formu (např. skupinu na WhatsAppu) pro 
rychlé předání informací, ale stejně se vše potvrzuje prostřednictvím ŠOL. 
  
Jídelna: Mnoho dětí často jídlo vrací, někdy zcela nedotčené. Samozřejmě nelze říct, že se 
tak chovají všechny děti, některé si naopak přidávají a nemají s obědy problém.  Apelovat, aby 
děti jídla nevracely. Měla by se opět vytvořit stravovací komise z rodičů. Kdo by měl zájem z 
rodičů, je vítán. Informace o stravovací komisi naleznete na webu školní jídelny, je tam i odkaz, 
jak se do komise přihlásit. Bude prospěšné, pokud budou rodiče sami posuzovat stravu a uvidí 
i přístup dětí ke konzumaci obědů. Zkušenosti pracovníků jídelny – děti mají nejraději omáčky 
s knedlíkem nebo těstovinami a sladká jídla. Součástí jídelníčku však povinně musí být i 
luštěniny, ryby, zelenina… 
  
Zapsaly: M. Dušková, J. Hanáková 


