SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání výboru Sdružení rodičů
Termín:
Přítomní zástupci:

25. dubna 2013 v 18:00
Langová Jitka, Horňáček Petr, Nygrýnová Marcela, Hašlerová Radka,
Křípalová Michaela, Vospělová Lucie, Zápotocká Helena, Vlastimil Babiánek,
Petr Kinclová - Vondrušková, Ivana Budilová, Iva Vrchotková
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Projednání čerpání rozpočtu
Aktuální zůstatek na účtu rodičovského sdružení činí:
Za školní rok 2011/2012 cca 153.000Kč.
Za školní rok 2012/2013 cca 119.700Kč.
Celkem tedy činí aktuální zůstatek 372.700Kč
Použité prostředky činí celkem 48.436Kč ve prospěch těchto aktivit:
i) Badmintonové vybavení
ii) Rozesílání SMS rodičům dětí v případě, kdy nastala změna či nějaká nová informace související
se ZŠ nebo MŠ.
iii) Odměna pokladníka
iv) Drobné dárky pro žáky např. sladkosti k Mikuláši atd.
v) Papír pro vytváření kopií studijních materiálů pro žáky školy tak, aby se samotná výuka mohla
orientovat na získání znalostí a dovedností místo opisování textů.
Čerpání těchto položek je plně v souladu s předchozími závěry výboru Sdružení rodičů
Očekávané položky k čerpání z rozpočtu činí celkem 41.000Kč
i) Příspěvek na pobyty tříd ve škole v přírodě nebo jiné školní akce ve výši 36.000Kč
ii) Další náklady na infokanál a rozesílání SMS ve výši cca 5.000, dle skutečně odeslaných SMS
Čerpání těchto položek je plně v souladu s předchozími závěry výboru Sdružení rodičů
Navrhované položky k čerpání z rozpočtu činí celkem 173.200Kč
i) Návrh ředitelky školy na základě požadavku žáků i pedagogů je zakoupit do každé třídy
Vizualizér pro zjednodušení výuky.
Ing. Fischerová seznámila podrobně výbor Sdružení s možnostmi Vizualizéru při vlastní výuce.
Jako základní funkce lze označit možnost promítat žákům písemné materiály, do kterých je
možné přímo zapisovat poznámky, je možné promítat probírané téma z materiálů pedagoga a
není tedy nutné čekat, až si každý žák například prohlédne jediný obrázek či text při posílání po
třídě.
Výbor Sdružení nabyl přesvědčení, že se jedná o vybavení, které žákům školy bude pomáhat a
současně bude zvyšovat efektivitu vlastní výuky na naší škole. Výbor současně projevil názor, že
by tímto zařízením měly být vybaveny všechny třídy naší školy.
Výbor byl informován, že běžná maloobchodní cena Vizualizéru činí od 11.900 až 15.600Kč, kdy
ředitelka školy očekává, že se jí podaří vyjednat slevu díky vyššímu množství.
Výbor hlasoval o návrhu na zakoupení 16 ks vizualizérů v hodnotě nejvýše 10.200Kč / 1 ks,
kdy ponechává v kompetenci ředitelky školy další vyjednávání o nižší ceně.

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat hlasy: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

ii) Návrh na zakoupení knih do školní knihovny ve výši 5.000Kč byla široce diskutován a Výbor
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,
aby z rozpočtu bylo uvolněno celkově 10.000Kč a jejich využití bylo projednáno s vyučujícími
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českého jazyka, kteří následně mohou žáky vhodně motivovat k návštěvě knihovny resp.
k vlastní četbě knih.

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat hlasy: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

2) Změny ve vedení výboru Sdružení rodičů
Bylo diskutováno o nové obsazení vedení výboru Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Dolní Břežany
Návrh na předsedu Lucie Vospělová.

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat hlasy: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování
Návrh na 1.místopředsedu: Jitka Langová.

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat hlasy: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování
Návrh na 2.místopředsedkyni a pokladník: Iva Vrchotková:

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat hlasy: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování
3) Diskuze a podněty rodičů
Proběhla rozsáhlá diskuze k využití počítačů ve třídách, kdy z připomínek rodičů vyplynulo, že žáci u
těchto počítačů tráví nepřiměřeně mnoho času o přestávkách místo pobytu mimo třídu s alespoň
minimálním pohybem.
Výbor Sdružení rodičů po zvážení doporučuje, aby ředitelka školy ve spolupráci s vyučujícími zvážili
variantu omezení využití počítačů v učebnách v dopoledních hodinách ve prospěch posílení pohybu žáků.
4) 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 v září 2013, dotáže přítomných
rodičů na návrhy využití 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.
5) Další zasedání výboru Sdružení rodičů
Další zasedání výboru Sdružení rodičů proběhne na podzim 2013, termín bude upřesněn v dostatečném
předstihu.

Zapsal: Petr Horňáček
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