SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání výboru Sdružení rodičů
Termín:
Přítomní zástupci:

23. řijna 2013 v 18:00
Langová Jitka, Horňáček Petr, Vospělová Lucie, Bartlová Nikol, Provazníková
Simona, Hašlerová Radka, Klápa Tomáš, Babiánek Vlastimil, Morávek Roman,
Vrchotková Iva
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Projednání čerpání rozpočtu ve školním roce 2013-2014
Aktuální zůstatek na účtu rodičovského sdružení činí:
Celkem aktuální zůstatek na účtu sdružení za rok 2012-2013 činí 24.769Kč
Předpokládaný rozpočet za letošní rok 130.000Kč
Celkem 154.769 Kč
Výbor Sdružení projednal tyto položky k čerpání:
a) Položky vycházející z předchozích jednání výboru v celkové výši 43.180 Kč
i) SMS info kanál s rozpočtem do 4.000Kč
Služba pro rodiče a děti, spočívající v rozesílání SMS rodičům dětí v případě, kdy nastala změna
či nějaká nová informace související se ZŠ nebo MŠ, např. změna vyučování, zprávy ve škole
v přírodě nebo aktuální informace o výuce.
i) Zakoupení nových knih do školní knihovny s rozpočtem 4.000Kč s možností následného
čerpání do celkových 10.000Kč. Výbor již v minulosti dospěl k závěru, že je vhodné posilovat
zájem žáků o četbu tím, že do knihovny budou zařazeny atraktivní tituly, které aktuálně žáky
zajímají. Současně z diskuze vyplynulo, že Výbor navrhuje projednání výběru knih s vyučujícími
českého jazyka, kteří následně mohou žáky vhodně motivovat k návštěvě knihovny resp.
k vlastní četbě knih.
ii) Drobné dárky pro žáky např. sladkosti k Mikuláši atd. s rozpočtem do 5.000Kč
iii) Nákup papíru pro vytváření kopií studijních materiálů pro žáky školy tak, aby se samotná
výuka mohla orientovat na získání znalostí a dovedností místo opisování textů s rozpočtem
24 180Kč.
Čerpání těchto položek je plně v souladu s předchozími závěry výboru Sdružení rodičů
b) Navrhované položky k čerpání z rozpočtu v celkové výši 80.000 Kč
ii) Den praktické dopravní výuky na instalovaném dopravním hřišti. Obdobná akce byla na naší
škole již s úspěchem organizována v minulosti, kdy i s ohledem na rostoucí dopravní ruch v naší
obci pravidelně opakovat. Účast všech žáků školy, s celkovým rozpočtem 10.000Kč.
iii) Ukázky práce záchranářů spojené s instruktáží jak se zachovat při úrazech nebo zdravotních
komplikacích. Tato aktivita je nadstavbou nad běžnou teoretickou výuku, kdy žáci budou mít
možnost vidět skutečné záchranáře v akci s možností interakcí a dotazů. Rozpočet do 30.000Kč.
iv) Preventivní program za měřený na potlačení šikany, vzniku drogové nebo alkoholové závislosti
s rozpočtem max. 20.000Kč.
v) Zakoupení 3 sedacích souprav s vhodnou povrchovou úpravou (koženkové nebo prací potahy)
do prostoru haly ZŠ pro odpočinek a relaxaci našich žáků s rozpočtem 20.000Kč.
Nad realizací položek b) i) až b) iv) převzala roli garanta Ing. Fischerová tak, aby tyto aktivity
plně navazovaly na potřeby a možnosti školy.
Čerpání rozpočtu MŠ bude upřesněno na dalším jednání výboru Sdružení rodičů.

O návrhu položek k čerpání bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
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2) Dolnobřežanský vědecký jarmark 15.5. 2014
Bylo diskutováno o návrhu uspořádat jednorázovou akci určenou pro děti školní, předškolní, jejich rodiče
a prarodiče. Akce bude pojata jako zábavné odpoledne plné her, soutěží, zajímavých pokusů,
experimentů a prezentací, to vše se zaměřením na vědu a vědecké disciplíny. Hlavní částí programu
akce bude 10 – 12 vytvořených vědeckých stanovišť, na kterých budou návštěvníci akce realizovat
pokusy a zábavné experimenty. Obtížnosti úkolů budou rozděleny do několika stupňů, tak aby byla
zajištěna přístupnost všem věkovým kategoriím. Tyto aktivity bude zajišťovat organizace Věda nás baví.
Termín akce: čtvrtek 15. května 2014 mezi 14 – 17 hodinou u příležitosti Mezinárodního dne rodiny
Kde: v areálu Základní a mateřské školy v Dolních Břežanech.
Program akce: vědecká stanoviště, prezentace Základní a mateřské školy
Cílem této akce je podnítit zájem žáků o vědu a o svět kolem nich, podpora komunitního života v obci,
představení aktivit, které chystá škola v rámci Badatelské výuky. Program akce bude volně navazovat na
dopolední program školy zaměřený na Badatelskou činnost.
Financování:
Pro tento projekt bude zažádáno o čerpání dotací z programu MAS Dolnobřežansko o.p.s a z rozpočtu
obce Dolní Břežany. Jako partner pro akci bude vyzván Fyzikální ústav ČR, který v Dolních Břežanech
realizuje výstavbu dvou špičkových vědeckých pracovišť HILASE a ELI s naším návrhem, aby vedle
finančního příspěvku na akci i prezentoval laserové technologie spojené s ukázkami využití.
Výbor Sdružení jednal o návrhu čerpání z rozpočtu Sdružení rodičů na tuto akci ve výši
20.000Kč.

O návrhu položek k čerpání bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
3) Připomínky a požadavky rodičů
Rodiče mají možnost se obrátit na Sdružení rodičů prostřednictvím zástupce každé třídy při řešení
připomínek nebo požadavků vztahujících se ke škole prostřednictvím jednotlivých zástupců tříd
nebo i prostřednictvím stránek školy. Každý návrh či podnět je projednán a řešen.
Současně se každý zástupce rodičů, v rámci třídních schůzek a konzultací, dotáže přítomných
rodičů na návrhy možných změn a investic ve škole s využitím finančních prostředků sdružení rodičů
tak, aby se žákům ZŠ a MŠ ve škole Dolní Břežany líbilo ještě více s heslem: „CO NAŠE DĚTI
POTŘEBUJÍ A UVÍTAJÍ VE ŠKOLE“.
Možnosti jsou od učebních a sportovních pomůcek až po investice s dlouhodobým využitím s tím, že
upřednostněny jsou návrhy, které využije co nejvíce dětí naší školy resp. školky.
Finální výběr z návrhů rodičů bude proveden v úzké spolupráci s vedením školy, aby odpovídal i
možnostem a dalším plánům školy.
Seznam zástupců tříd naleznete na nástěnce ZŠ i MŠ nebo na internetových stránkách školy.
4) Další zasedání výboru Sdružení rodičů
Další zasedání výboru Sdružení rodičů proběhne na jaře 2014, termín bude upřesněn v dostatečném
předstihu.
Zapsal: Petr Horňáček

Adresa: Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany

SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY
Změna:
Dodatečně se na Sdružení rodičů obrátila ředitelka školy, paní Iva Fischerová s žádostí o změnu v
navrhovaném způsobu čerpání. Návrh spočívá v zařazení nové aktivity, kterou by mohlo podpořit Sdružení
rodičů. Jedná se o zpracování Mapy školy, což je projekt sloužící k zjištění spokojenosti rodičů, klimatu tříd a
pedagogického sboru. Tuto aktivitu by pro školu zajistila společnost SCIO za cenu 21 736 Kč.
Vzhledem k omezenému rozpočtu Sdružení rodičů by tato aktivita nahradila původně plánované Preventivní
programy zaměřené na potlačení šikany, vzniku drogové nebo alkoholové závislosti s rozpočtem 20.000Kč.
Tyto preventivní programy by si škola zajistila ve své režii bez finanční podpory Sdružení rodičů.
Na základě tohoto podnětu bylo 31.10.2013 vyvoláno e-mailové hlasování.

Výsledky hlasování: 16 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování
Návrh byl přijat a náklady spojené se zpracováním Mapy školy, částka 21 736 Kč bude
z rozpočtu Sdružení rodičů uvolněna.
Doplnila
Lucie Vospělová
17.12.2013

Adresa: Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany

