SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání výboru Sdružení rodičů
Termín:
Přítomní zástupci:

25. listopadu 2014 v 18:00
Langová Jitka, Horňáček Petr, Vospělová Lucie, Bartlová Nikol, Provazníková
Simona, Hašlerová Radka, Klápa Tomáš, Babiánek Vlastimil, Vrchotková Iva,
Nygrýnová Marcela, Nováčková Magda, Pávková Radana, Grecmanová Kateřina,
Nádvorník Petr
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Projednání čerpání rozpočtu ve školním roce 2014-2015
Aktuální zůstatek na účtu rodičovského sdružení za minulý školní rok činí:
- ZŠ: 47.604 Kč
- MŠ:
72 Kč
Celkem aktuální zůstatek na účtu sdružení za rok 2013-2014 činí 47. 676 Kč
Předpokládané příspěvky sdružení rodičů za rok 2014-2015: ZŠ 140.000 Kč a MŠ 47.250Kč
Výbor Sdružení projednal tyto položky k čerpání:
a) Položky k čerpání ZŠ navazující na předchozí jednání výboru v celkové výši 63.000Kč
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 10.000 Kč s využitím i pro knihy a CD
v angličtině na základě doporučení vyučujících. 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) Roční Odměna pokladníka 3.000 Kč
iii) Drobné dárky pro žáky např. sladkosti k Mikuláši atd. s rozpočtem do 5.000Kč
iv) 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 41.000 Kč.
Čerpání těchto položek je plně v souladu s předchozími závěry výboru Sdružení rodičů a

O návrhu položek k čerpání bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
b) Čerpané položky z rozpočtu v celkové výši 29.000 Kč
i) Hračky a didaktické pomůcky pro MŠ za 29.000 Kč

O schválení čerpaných položek bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh k proplacení hraček a didakt. pomůcek byl přijat.
Po diskuzi výbor sdružení rodičů sděluje, že každé čerpání z příspěvků rodičů podléhá schválení
rodičů resp. jejich zástupců, a protože se jedná o příspěvky rodičů žáků naší školy nelze tyto
prostředky čerpat bez odsouhlasení výborem. Výbor Sdružení rodičů přijal závěr, že jakékoliv
prostředky vynaložené před řádným odsouhlasením napříště nebudou propláceny a doporučuje, aby
podobné návrhy k čerpání byly překládány již v závěru předchozího školního roku.
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c) Navrhované položky k čerpání z rozpočtu v celkové výši 30.000 Kč
i) Sportovní vybavení: síť na volejbal, míčky na stolní tenis, ukazatel skóre, lano na šplh vše v celkové
výši do 5.000Kč

O návrhu položek k čerpání bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.

ii) Datakabinet: datový přístup do každého PC učitele, kdy je možno využívat interkativní materiály,
obrázky a podklady k výuce tak, aby žáci měli výuku atraktivnější a záživnější s využitím vybavení
(projektory, ozvučení apod.) vše v celkové výši do 20.000Kč

O návrhu „Datakabinet“ k čerpání bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.

iii) Testování SCIO žáků 6. a 9. S celkovým nákladem 9.000Kč ročně. Výbor po diskuzi navrhuje přispět
částkou 5.000Kč

O návrhu položek k čerpání bylo po diskuzi hlasováno s výsledkem:
14 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.

2) Projednání sdělení a přání rodičů
i)

Školní jídelna
Výbor se shodl na výrazném zlepšení úrovně ve školní jídelně, kdy děti prostřednictvím svých rodičů
vyjadřují veliké zlepšení kvality a úrovně jídel, kdy výbor vyslovuje poděkování ředitelce školy, která
se touto problematikou dlouhodobě a úspěšně zabývala.
Výbor Sdružení rodičů současně vyjadřuje pochvalu pracovnicím a pracovníkům školní jídelny za
výrazné zlepšení jídel ve školní jídelně a za aktivitu, kterou při obsluze strávníků projevují.

ii) Třídní schůzky
Na základě dotazu ředitelky školy na průběh spokojenost s průběhem současného modelu třídních
schůzek a konzultací došel výbor k doporučení, že nadále bude vhodnější realizovat cca 3x ročně
třídní schůzky v klasické podobě, tzn. po jednotlivých třídách, doplněné dle potřeb o konzultace
s učiteli dle potřeb jednotlivých žáků a rodičů vždy však po předchozí dohodě s učitelem.
Model hromadných konzultací se v poslední době ukazuje jako mimořádně náročný, kdy rodiče stojí
na chodbách školy dlouhé fronty a i po učitele je tento způsob velmi zátěžový.
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 a rovněž i na internetových stránkách školy.
4) Další zasedání výboru Sdružení rodičů
Další zasedání výboru Sdružení rodičů proběhne na jaře 2015, termín bude upřesněn v dostatečném
předstihu.
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Zapsal: Petr Horňáček
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