
Milí rodiče, 

velmi Vám děkujeme za členské příspěvky a podporu. 

Rády bychom Vás seznámily s tím, co má Spolek rodičů společně se školou v plánu na tento školní 

rok. Co se událo v minulých letech najdete na webu školy, v záložce škola/spolek rodičů (archiv). 

Školní rok 2020/2021: 

Venkovní učebna: Společně se školou a spolkem Dolní Holešovice jsme vybudovali venkovní učebnu. 

Knihovna (klub) - pracujeme na vybudování knihovny a klubu, kde budou moci žáci po vyučování 

trávit volný čas. Spolek rodičů do knihovny (klubu) zajistí sedací pytle, koberce, stolní hry, 

interaktivní hry, knihy apod. 

Adaptační programy: (1. a 6. třídy) 

Děti prvních tříd a přípravky navštíví Creative World a užijí si příjemné a užitečné 3 kreativní hodiny 

zaměřené na řemesla. Každému žákovi Spolek rodičů uhradí vstupné. 

Finančně podpoříme adaptaci šestých tříd. Ve spolupráci s třídními učiteli, hledáme vhodnou 

programovou náplň. 

Pomůcky a knihy: V hodnotě 15 000,- Kč budou nakoupeny metodické pomůcky pro výuku cizích 

jazyků. Na toto jsme úspěšně zažádali o grant MČ Prahu 7. Tedy bude spolufinancováno. 

Připravujeme rodičovskou kavárnu se zajímavým tématem. Oceníme Vaše nápady, které téma byste 

v další „Kavárně“ uvítali. 

Projekt Prevence šikany: Úspěšně jsme zažádali u MČ Praha 7 o grant, jehož prostřednictvím 

bychom chtěli podporovat v roce 2020 toto téma. Týká se to žáků 3.-9. tříd. Předpokládaná investice 

30 000,- Kč. 

Získali jsme grant na podporu ŠVP (výletů) pro děti ze sociálně slabých rodin. Spolupracujeme s 

třídními učiteli, aby tato dotace byla využita, kde má. 

Plackovač, který jsme zakoupili, je stále v běhu a děti si s ním například zpestřily přípravy na výročí 

30 let svobody. Věříme, že letos bude také v zápřahu. Kterákoli třída a družina ho mohou kdykoli 

využít. Spolek rodičů hradí materiál. 

S vedením školy usilujeme o kvalitní ozvučení auly. 

Plány pro 2. pololetí: 

– Karneval v Aule školy pro přípravnou třídu a 1.-4. třídu (únor, březen, den bude upřesněn) 

– Den učitelů_tradiční poděkování 

– Tradiční happening v rámci Pochodu ZŠ TGM (sobota v květnu 2021) 

– Barevný den (při příležitosti MDD) 

– Loučení s deváťáky (červen) 

Mezi menší příjemné akce, které se udály nebo proběhnou:                                                                                                                                                                                     

Vítání prvňáčků  (Klíčenky, balónková výzdoba) Osazení květináčů před školou. Vánoční výzdoba. 



                                                                                                                                                                                                                        

Děkujeme za pozornost, kterou jste tomuto mailu věnovali. Jsme Vám k dispozici na emailu: 

spolekzstgm@seznam.cz   pro Vaše případné dotazy, nápady, upozornění. 

A nakonec na Vás máme prosbu ohledně „šmíráků“ do školní družiny. Tedy papírů již z jedné strany 

použitých. Jestliže se například ve Vaší firmě moc neskartuje a papíry s jednou stranou bílou mohou 

být použity dále. Děti a vychovatelky ve školní družině to velmi ocení.  

Dále do družin a budovaného klubu oceníme stolní hry, hračky apod. Tedy jestliže doma děláte 

"pořádek" a najdete něco zajímavého co sami už nevyužijete a děti v družině (klubu) by to ocenily, 

sem s tím :) děkujeme 

 

Přejeme vám pohodový školní rok 2020/2021 

Za Spolek rodičů                                                                                                                                               

Mirka Karolová                                                                                                                                                       

Svatka Poulson                                                                                                                                                   

Mirka Zdeňková                                                                                                                                                                                          

602 524 270 


