
Zápis ze schůzky rady Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov 
 

Termín a místo konání: 25.8.2020, pivovar Prokopák 

 

Přítomni: Petra Bašová, Jitka Gabriela Bimková, Zuzana Ditrichová, Marta Hrbková, Jitka 

Podroužková, Simona Součková, Zdeněk Doležal, Martina Menšíková 

 

Personální změny 

Členství ve spolku z důvodu přestupu dítěte na gymnázium ukončí k 1.9. Jana Bielčíková. 

Děkujeme za dlouhodobou aktivní spolupráci! 

K aktivní práci ve spolku se přihlásila Martina Menšíková. 

 

Výroční zpráva 

Pí. Podroužková předložila návrh zprávy. Pí. Ditrichová doplní část o KDH a grantech, pí. 

Hrbková přehled o financích k 31.8. 

 

Výběr příspěvků a třídní schůzky 15.9. 

Zůstává 350 Kč/žák, možnost zaplatit hotově na tř. schůzkách nebo na účet. 

Infoletáček pro rodiče: Bašová napíše, Součková vytiskne, Ditrichová nařeže a dodá do školy. 

Výběr peněz od tř. důvěrníků u kinosálu od 17:30: Bimková, Ditrichová. 

Evidnce výběru příspěvků: Hrbková, Podroužková. 

Prezentace spolku na setkání důvěrníků: Bašová, na rodičovské kavárně: Bašová, Hrbková. 

Témata k řešení s pí. ředitekou: vrácení peněz za školy v přírodě, vznik a kompetence 

stravovací komise, bazar knih. 

 

Klub deskových her a zápis do kroužků 8.9. 

Pí. Bimková dodá seznam dětí, které navštěvovaly KDH v minulém šk. roce, a do pokladny 

dobrovolné příspěvky za jednorázové návštěvy. 

Zápis do kroužků 8.9. 16:00-17:30, v jídelně zápis do KDH: Bimková, před jídelnou 

infostoleček nejen o spolku: Ditrichová, Součková?, Hrbková? 

 

Zažít Barrandov jinak 19.9. 

K dispozici jen půlka stanu, chceme sdílet stan se ZahraBarrem.  

Bimková zajistí deskové hry, Sváčková pukec, Bašová Chaplina. 

Pomoc se stavěním v 10:00 a úklidem v 19:00: Menšíková, Hrbková, děti ze 6. tř.? 

Ve stanu 13-19 stále Bimková, střídavě Podroužková, Sváčková, Součková, Hrbková aj. 

 

Web http://spolek-chaplinak.cz/ 

Děkujeme pí. Černovské a Podroužkové za návrh nových webových stránek! 

Pí. Menšíková, Ditrichová aj. k nim co nejdříve dodají své připomínky. 

Návrhy: přidat Časté dotazy (týkající se i provozu školy), Dokumenty (kde by byla přihláška na 

KDH, zápisy ze schůzek, stanovy, výroční zprávy). 

 

 

http://spolek-chaplinak.cz/


Stravovací komise 

Požadujeme její vznik, za spolek kandidujeme pí. Garncarzovou a Menšíkovou. 

Témata k řešení: velikost porcí, teplota jídla, estetická úroveň, složení jídelního lístku, 

edukace kuchařek, svačiny, bezlepková zóna? 

 

Plán na šk. rok 2020/21 

KDH každé pondělí 16:00-18:00 – Bimková + Vosecká? + ? 

Akce: ZBJ 19.9., volejbalový turnaj (listopad), adventní dílny (Ditrichová), bazar knih, 

sportovní den 16.5. (Hrbková+Ditrichová), seminář první pomoci (Garncarzová) 

Komunikace se školou a důvěrníky (Bašová) 

Vytvoření nového webu (Černovská, Podroužková, Menšíková, Ditrichová) 

Stravování žáků (Garncarzová, Menšíková) 

Výběr příspěvků, žádosti o dotace od MČ (Dudková) a jejich vyúčtování  

 

Zapsala Bašová 

Schválily Podroužková, Hrbková 

 


