
PROJEKTY SPOLKU KORUNKA_AKTUÁLNÍ STAV  květen 2020

KONDIČNÍ CVIČENÍ. Ve čtvrtek 14.5.2020 bylo obnoveno lekcí venku, pokud bude možné, vrátíme 
do školní auly, jinak budeme pokračovat venku do konce června 2020.

ALTERNATIVNÍ POMŮCKY pro výuku cizích jazyků. V dotačním řízení jsme na letošní rok dostali 
od MČ P7 částku 10 000,-. Příprava byla pozastavena, hlavní aktivity (finální výběr a nákup)  
proběhnou na začátku šk.r.2020/21 , projektu má být dokončen do konce roku2020.

JARNÍ CHARITATIVNÍ BAZAR. Po druhém zrušeném termínu na jaře tohoto roku se konání přesouvá 
na příští školní rok 2020/21, bez konkrétního data. Termín se bude odvíjet dle aktuální 
epidemiologické situace, s ohledem na možnosti lokálních sponzorů  a samozřejmě dle požadavků 
školy. Zrušení letošního ročníku znamená kromě jiného, že Spolek přišel o hlavní vlastní zdroje příjmů.

PRŮVODCOVANÉ VYCHÁZKY. V avizovaných termínech se nekonaly, dotační podporu lze vyčerpat 
v prodlouženém termínu minimálně do konce roku 2020. Jarní procházky budou dle možnosti 
nahrazeny podzimní či zimní  vycházkou, poutavý odborný výklad zajištěn vždy.

DOUČOVÁNÍ PO VYUČOVÁNÍ. S uzavřením školy přišlo i ukončení podpůrného doučování pro děti 
s výukovým znevýhodněním. Nejen vzhledem k vytíženosti pedagogů při distanční výuce zatím nebyla
spuštěno náhradní on-line doučování. Momentálně probíhá průzkum možností a poptávky; ale díky 
situaci pro učitele stále komplikovanější se pokračování projektu v plném režimu neuvažuje. 
Získané finance z programové dotace MČ P7 budou přesunuty na 1.pololetí v příštím šk. r. 2020/21.

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ. Seminář přešel na on-line výuku, bude tak i pokračovat, pokud nebude 
umožněno využití pronajatých prostor DDM P7.

LETNÍ DVORKOVÁ SLAVNOST. Za stávajících zvýšených hygienických opatření a zákonných možností 
při částečném otevření školy letošní akci v červnu 2020 neplánujeme. Rádi bychom ji nahradili 
obdobnou slavností u příležitosti zahájení dalšího školního roku 2020/2021. 

VĚCNÉ DARY ŠKOLE A DALŠÍ PODPORA. V tomto pololetí pokračuje nákup knih, nyní pro 2.stupeň dle
požadavků učitelů. Na to nyní navazuje aktuální zájem pedagožek na zřízení školního čtenářského 
klubu a knihovny, který s radostí vítáme a podpoříme, vzájemná jednání nad konkrétním řešením se 
rozbíhají…
Podpořili jsme děti ze žákovského parlamentu Korunka a zakoupili jsme jim trička s logem.
Rádi budeme pokračovat v podpoře i dalších aktivit žáků i vedoucích pedagogů, kteří se zasloužili o to,
že tento parlament má ve škole už své místo a je dobré ho upevňovat dál. 
V tomto pololetí bohužel nevyšlo žádné nové číslo Korunovinek, na který jsme mohli přispět. 
Jako obvykle ale přispějeme na konto charitativní sbírky Kamínek. 
Důležitá pro Spolek je také spolupráce při zlepšování prostor a okolí školy, takže bychom rádi 
pokračovali v projektu rekonstrukce školního dvora a akce  úprava předprostor  vchodu Sládkova 
ulice, v součinnosti se školskou radou.
Další náměty a požadavky školy, například plynoucí i ze současné nestandardní situace, dle našich 
možností také rádi podpoříme. Za dotační podporu děkujeme MČ Praha 7.

Děkujeme všem za dosavadní spolupráci a těšíme se na její pokračování!
SPOLEK KORUNKA, 18.5.2020


