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Vážení rodiče, zákonní zástupci, 
 
na základě iniciativy rodičů a po dohodě vedení školy, Spolku rodičů Milíčov a zástupců za rodiče ve 
školské radě bychom rádi po vzoru ostatních škol z Prahy 11 vylepšili vybavení školy za pomoci 
dobrovolných příspěvků od rodičů. Cílem je zabezpečit výuku odpovídající výpočetní technikou 
a materiálním vybavením, jejichž současný stav je z historických důvodů nedostatečný.    
 
Stávající vedení školy pečlivě monitoruje každou výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotací, 
v dohledné době se však žádná větší finanční pomoc od státu či EU v této oblasti neočekává. Vzhledem 
k tomu, že ani zřizovatel školy MČ Praha 11 nemůže při rozdělování rozpočtových peněz na školství 
žádnou školu upřednostnit, rádi bychom zlepšili prostředí, ve kterém se děti vzdělávají, touto cestou.  
 
V letošním školním roce se jedná o částku 300 Kč na žáka a od školního roku 2020/2021 pak o částku 
500 Kč. Příspěvky zasílejte na bankovní účet Spolku rodičů č. 2301120232/2010 a do zprávy pro 
příjemce uveďte třídu a jméno žáka (např. 1. A, Jan Novák). Letošní příspěvek 300 Kč prosíme zaslat 
do 31. 1. 2020.  
 
Zaslané peníze budou vedeny na odděleném účtu a budou po odsouhlasení použity na výše uvedené 
účely. Takto získaná částka bude před předáním škole schválena jako dar Radou MČ PH 11. Ostatní 
aktivity spolku budou nadále financovány z darů a příspěvků členů a příznivců Spolku. Spolek rodičů 
Milíčov umožní kontrolu pohybů na účtu a bude uveřejňovat souhrnné informace na svých webových 
stránkách https://www.rodice-milicov.cz. Vedení školy bude na webových stránkách školy 
http://zsmilicov.cz/ informovat o získání darů a jejich konkrétním využití. 
 
Vedení školy by v příštím období rádo vybavilo školu pomůckami, které najdete v přehledu č. 2 níže, 
přičemž náklady na investice budou hrazeny především ze státního rozpočtu (ONIV) a vedlejší 
hospodářské činnosti (pronájmy). Příspěvek rodičů bude tvořit pouze menší část nákladů, která však 
bude velmi podstatná pro skokovou změnu ve vybavení naší školy. 
 
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na Kateřinu Ludvíkovou (tel. +420 602 395 220, 
katerina.ludvikova@lintedo.cz anebo na vedení Spolku rodičů a zástupce za rodiče ve školské radě. 
 
Děkujeme předem za podporu této iniciativy a přejeme hezké svátky. 
 
S pozdravem 
 
 
 
Aleš Prokop v. r.        Kateřina Ludvíková v. r.          Ondřej Hlaváč v. r.  
zástupce rodičů ve školské radě       rodič žákyně ZŠ K Milíčovu        předseda Spolku rodičů Milíčov 
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Přehled č. 1 – Přehled příspěvků od rodičů na dítě ve školách, kde je zřizovatelem MČ Praha 11 – 
celkem 9 škol včetně ZŠ K Milíčovu, 6 škol příspěvek vybírá, 2 školy příspěvek nevybírají (seznam): 
ŽS vybírající příspěvek od rodičů: 
ZŠ Campanus:    1.600,- Kč za žáka na školní rok  

(500,- Kč za pololetí na SRPŠ, 300,- Kč za pololetí na rodilého lektora 
AJ) 

Ke Kateřinkám:    500,- Kč za žáka na školní rok (SRPŠ „Klub přátel školy“, odkaz) 
ZŠ Květnového vítězství:  400,- Kč za žáka na školní rok (SRPŠ „Klub přátel školy“, odkaz, zápis) 
ZŠ a mateřská škola Chodov:  500,- Kč za rodinu na školní rok 

hradí se vždy za nejstarší dítě 
(SRPŠ „Kolegium“, vybrané příspěvky se používají i na vybavení školy, 
a to poměrně vysoká částka (400.000,- na rok 2019/20 za školní 
skříňky, školní nábytek, PC apod. odkaz), škola rovněž dostává vyšší 
finanční dary od rodičů 

ZŠ Mendelova:  500,- Kč za žáka na školní rok (SRPŠ „Spolek přátel školy Mendelova“, 
odkaz) 

ZŠ Mikulova:    450,- Kč za žáka na školní rok (odkaz) 
 
Přehled č. 2 – Plánované investice na období příštích 6 let 
 

Název investice Jednotková 
cena  

Potřebný 
počet kusů 

Celková 
investice 

Mobilní interaktivní tabule1 
(zpočátku by škola každé patro vybavila jednou 
mobilní tabulí, kterou by třídy na patře sdílely) 

120.000,- 6 720.000,- 

Fixní interaktivní tabule 70.000,- 27 1.890.000 

Nástěnné tabule (vyjmenovaná slova, 
násobilka, mapy) 

2.500,-  50 125.000,- 

Modely těles / jednoduché stroje  5.000,-  20 100.000,- 

Notebooky / tablety 3.000,- 60  180.000,- 

Hudebna   30.000,- 

Dílny pro polytechnickou výchovu   100.000,- 

3D tiskárny (fyzika) 20.000,-  2 40.000,- 

Ozobot (základy robotiky, programování) 3.000,- X  

Vysvětlivky: 
1Interaktivní tabule: škola má celkem 41 tříd, v současné době pouze 19 z nich je vybaveno interaktivní 
tabulí. Čtyři škola zakoupila loni, jsou moderní a naprosto vyhovují, čtyři zakoupila škola v minulosti 
(přibližně kolem roku 2008), jsou dost staré, ale pracovat na nich lze. Jedenáct tabulí, které škola 
zdědila po obchodní akademii, jsou velmi staré s dlouhými projektory a praskajícími žárovkami (nová 
žárovka stojí 13.000 Kč), tyto tabule by bylo záhodno v dohledné době nahradit. Momentálně tedy 
chybí celkem 22 interaktivních tabulí. 
 
 

 

https://www.praha11.cz/redakce/tisk.php?lanG=cs&slozka=309&clanek=310
http://www.zskaterinky.cz/index.php/klub-pratel-skoly/
file:///D:/odkaz
https://www.kvetnak.cz/dt/7a7663a67c.pdf
http://skola.zskv.cz/images/RozpocetKolegium.pdf
https://www.zsmendelova.cz/rodice/spolek-pratel-skoly-mendelova
https://www.zsmikulova.cz/o-skole/skolska-rada-srps/

