
Zápis z členské schůze konané dne 10.4.2019 
Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 

 

Schůzi svolal: Roman Plischke, předseda 

Schůzi předsedá: Roman Plischke, dále se za výbor spolku účastnil místopředseda Radim Drbal. 

Zasedání zahájeno v 17 hod., počet třídních zástupců v okamžiku zahájení: 10, členská schůze není usnášeníschopná 
(potřebná přítomnost 2/3 třídních zástupců, tj. 16). 

Náhradní zasedání zahájeno v souladu se stanovami v 17:30, potřebný počet členů spolku je roven polovině počtu 
tříd, tj. 12. Skutečný počet přítomných členů spolku: 16, členská schůze je podle stanov usnášeníschopná. 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ 
2. Ukázka práce s novou interaktivní tabulí 
3. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli 

Navrhované rozšíření programu 

4. Zvýšení příspěvku pro pokladní spolku 
5. Omezení používání mobilních telefonů ve škole 

Hlasování 
Hlasováním schváleno rozšíření programu o dva body, viz výše. Pro hlasovalo 16 členů ze 16 přítomných. 

1. Zpráva o činnosti SRPŠ 
Krátké shrnutí činnosti zejména s ohledem na finance. Na běžném účtu spolku je zhruba 1 mil. Kč. Rozpočet spolku je 
dlouhodobě vyrovnaný. 

2. Ukázka práce s novou interaktivní tabulí 
Paní učitelka Petra Šubrtová předvedla práci s interaktivní tabulí. Tabule je víceúčelová, může sloužit jako tradiční 
tabule na fixy nebo křídy, zároveň slouží jako projekční plátno. Umí snímat pohyby rukou nebo speciální fixy, proto 
lze využít také jako interaktivní tabule. Celá tabule i s projektorem je výškově nastavitelná. Součástí dodávky je 
samotná tabule, projektor, zařízení snímající pohyb na tabuli, reproduktory, ovládací počítač se speciálním 
softwarem. 

3. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli 
Členská schůze schválila navýšení příspěvku na interaktivní tabuli Epson EB-695Wi z dříve schválených 70 000 Kč na 
120 000 Kč, a to počtem 16 hlasů ze 16 přítomných. 

4. Zvýšení příspěvku pro pokladní spolku 
Časová náročnost účetní práce za poslední roky stoupla (vyšší počet tříd); přes účetnictví SRPŠ jdou individuální 
platby za pracovní sešity všech tříd, platby za asistenty začít spolu a další platby. Proto bylo hlasováno o návrhu 
zvýšení příspěvku pro pokladní spolku z 10 000 Kč na 20 000 Kč. Návrh byl schválen 15 hlasy ze 16 přítomných. 



5. Omezení používání mobilních telefonů ve škole 
Paní učitelka Dagmar Kavková, metodička prevence, přednesla společně s paní ředitelkou Janou Kindlovou 
zhodnocení zkušenosti s používáním mobilních telefonů ve škole a plán pro omezení jejich používání. 

Situace ohledně používání mobilních telefonů sleduje paní učitelka Kafková již 13 let a v posledních letech se situace 
výrazně mění. Podle citovaného průzkumu se od r. 2003 snížil počet dětí užívajících návykové látky, více času však 
tráví na počítači nebo mobilu. 

V naší škole se silně zvýšilo sledování mobilních telefonů o přestávkách, což chce vedení školy co nejvíce omezit. 
Nechce jít cestou striktního zákazu, spíše cestou osvěty a vytvoření jakési společenské normy, kdy mobily používat a 
kdy je to nevhodné. Zkušenosti ze škol, kde šly cestou striktního zákazu, jsou negativní. 

Cílem je co nejvíce omezit používání mobilů o přestávkách. Již v loňském školním roce byl navržen v jedné 8. třídě 
„detox“, tedy den bez mobilů; děti to však zamítly. Letošní osmá třída se toho zúčastnila a ukázalo se, že pro některé 
děti to je opravdu problém; na druhou stranu řada z nich si to poprvé uvědomila a změnilo to dlouhodobě jejich 
pohled na věc. 

Na základě těchto zkušeností letos proběh celoškolní „detox“, tedy celodenní nepoužívání mobilů. Ohlasy mezi dětmi 
byly pozitivní, proto se chystá každý měsíc. Od září se chystá zákaz mobilů o přestávkách, což by se mělo odrazit i ve 
školním řádu. Zároveň se zvažuje lepší volnočasové vybavení tříd. 
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