
                     V Praze, dne 7. Listopadu 2016

  

 

Vážení rodiče, 

 

Z říjnové schůze  výboru Sdružení rodičů a přátel školy, z.s. (dále jen SRPŠ), vyplynulo několik bodů, 

které považujeme za důležité vám sdělit a zároveň vás požádat o součinnost.  

1. Dopravní situace u školy 

Shodli jsme se, že doprava u naší školy (především po ránu) je chaotická, až nebezpečná, někteří řidiči 

jsou neohleduplní a v současné době zde není jediný bezpečnostní prvek, který by napomohl bezpečí 

našich dětí. Navážeme kontakt s dopravním odborem MČ a pokusíme se domluvit na optimálním řešení 

situace. 

Rádi bychom tímto požádali o váš názor na dopravní situaci před školou, případně o návrhy na její 

zlepšení. Za SRPŠ zde byl návrh na umístění retardéru, případně dozor městské policie u přechodu a v okolí 

školy.   

 

2. Družina 

Toto téma se týká především prvního stupně.  Ocenili bychom delší pobyt dětí venku (samozřejmě při 

vhodném počasí), omezili (popřípadě vynechali) užívání počítače na hry a omezili časté sledování pohádek 

na televizi.  

Rádi bychom, aby děti v družině trávily nejlépe celé odpoledne venku.  Byl vznesen návrh na založení 

záhonků, o které by se mohly děti v družině starat a mohl by se otevřít například i pěstitelský kroužek. 

Založení záhonku by se dalo projednat například pro každou třídu, nemuselo by se to týkat pouze družiny. 

Pokud by se podařilo vybudovat praktické učebny, kde by byly kuchyňky (máme informace, že toto má 

škola v plánu), děti by mohly vypěstované suroviny rovnou zpracovávat. 

Praktické učení má pro děti neuvěřitelný význam – více si dané věci a situace zafixují, baví je to 

mnohem více, než studium obrázků a textů. Proto si myslím, že by tento krok měl pro děti pozitivní 

význam. 

Potřebujeme však znát váš názor, abychom věděli, že „bojujeme“ za většinu dětí naší školy. 

 

 Dále bychom chtěli zlepšit vybavení družiny. Od paní vychovatelek jsme dostali námět na herní prvky, 

kterými bychom mohli zpříjemnit pobyt dětí v družině – stolní fotbálek, sedací vaky a magnetické 

stavebnice. Ve výboru SRPŠ projednáme tento požadavek a pokud bude schválen, herní prvky zakoupíme. 

Pokud by však někdo chtěl toto do družiny věnovat (i starší použité) budeme rádi. Souběžně budeme 

prověřovat, zdali není možné pořídit tyto prvky z dotací.  

Další možností je uspořádat sbírku hraček, her, knížek, které se již doma nevyužívají a byli byste 

ochotni je družině věnovat – výzva bude uveřejněna na webu školy (zatím prosím nic nenoste, akci musíme 

nejprve zorganizovat) 

 

3. Kroužky pro mimodružinové děti 

Na schůzce výboru jsme také projednávali možnost zajistit ve škole mimoškolní aktivity pro děti, které 

školní družinu již nenavštěvují. Škola je ochotná mimodružinové kroužky (např. sportovní) v příštím 

školním roce otevřít,  za předpokladu, že bude dostatek zájemců. Pokud byste měli zájem o konkrétní 

kroužek, napište nám již nyní. 

 

4. Finanční podpora / reklamní předměty 

Tímto bychom vás chtěli oslovit, zdali nezvažujete vy (jako rodič podnikatel) nebo váš zaměstnavatel 

před koncem školního roku věnovat škole finanční dar. Finanční dary na podporu vzdělávání našich dětí lze 

odečíst z daní.  



Další možností podpory školy je darování firemních dárkových předmětů, které by se využily jako 

odměny pro děti při různých soutěžních dnech atp.  

 

V případě, že byste se chtěli vyjádřit k dopravní situaci, nebo k situaci v družině, mimodružinovým 

kroužkům, sponzorským darům,  nebo čemukoliv jinému v souvislosti s činností SRPŠ kontaktujte nás prosím na 

mailu srpsuskolskezahrady@gmail.com nebo prostřednictvím zástupce vaší třídy  

 

 

Za výbor SPRŠ: Jitka Mackovčáková, Barbora Procházková a Andrea Šípalová 

 

 

 

 

 

 

 


