SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání výboru Sdružení rodičů
Termín:
Přítomní zástupci:

12. září 2012 v 18:00
Langová Jitka, Horňáček Petr, Nygrýnová Marcela, Hašlerová Radka,
Sýkorová Jitka, Křípalová Michaela, Grecmanová Kateřina, Kindlová
Ladislava, Vospělová Lucie, Zápotocká Helena, Renata Krahulíková,
Vrchotková I.
Host:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy
________________________________________________________________________
Program:
1) Schválení příspěvku rodičů na dítě za rok 2012/2013
Byl předložen návrh, aby se příspěvek nezvyšoval a byl ponechán v původní výši, tzn.
350 Kč/školní rok/dítě.
O návrhu bylo hlasováno a byl přijat: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování
2) Projednání čerpání zůstatku z minulého roku
Aktuální zůstatek na účtu rodičovského sdružení činí cca 153.000Kč. Byly předloženy návrhy na
využití prostředků.
i) Rozesílání SMS rodičům dětí v případě, kdy nastala změna či nějaká nová informace
související se ZŠ nebo MŠ. Systém umožňuje odesílání nejenom rodičům všech žáků, ale i
rodičům vybraných skupin žáků nebo tříd. Využití je vhodné např. pro hromadné informace
o změnách ve vyučování či zájmových kroužků, zasílání informací ze škol v přírodě rodičům
atd.. Očekává se, že službu využijí rodiče všech dětí. Každé dítě bude mít zasíláno SMS na
jedno číslo, tzn. jednomu z rodičů. Náklady: 2.400Kč při zřízení služby, dále 1,20Kč za
každou SMS. Aktualizace údajů v průběhu roku je zdarma. Jedná se o dlouhodobou službu
pro žáky a rodiče.
Předpoklad maximální celkových ročních nákladů činí 15.000Kč.

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

ii) Návrh na alokaci částky 3.000Kč pro každou třídu ZŠ a MŠ jako podporu
mimoškolních akcí, k využití na úhradu zvýšených nákladů za vychovatele, jako příspěvek
na dopravu nebo i na vstupné na různé akce. Částku nelze využít na zakoupení zboží a
potravin. Třídní učitel bude povinen částku dokladovat.
Předpoklad maximální celkových ročních nákladů činí 32.000Kč.

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

iii) Návrh na zakoupení mobilních stojanů pro síť na míčové a jiné sporty, např. nohejbal,
badminton apod.
Předpoklad maximální celkových ročních nákladů činí 7.000Kč

O návrhu bylo hlasováno a byl přijat: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

iv) Návrh na poskytnutí odměn pro žáky, kteří se umístí ve významných krajských a
jiných prestižních soutěžích (sportovních i vědomostních). Zástupci RS v rámci třídních
schůzek zjistí návrhy a na další zasedání sdružení přinesou návrhy na vhodný typ odměn
(např. USB disk, poukázky do Datart, poukázky do sportovních prodejen apod.) tak, aby se
odměny dětem líbily a byly pro ně atraktivní. O návrhu a konečném využití bude hlasováno
na dalším jednání zástupců rodičovského sdružení.
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v) Každý zástupce rodičů se v rámci třídních schůzek dotáže přítomných rodičů na jejich
návrhy na 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.
3) Organizace kroužků pro školní rok 2012/2013
Proběhla rozsáhlá diskuze k efektivnější organizaci zájmových kroužků s návrhem ředitelky školy,
aby se zjednodušil systém zápisu organizace vedení jednotlivých kroužků, kdy po diskuzi byl
předložen návrh, aby organizace všech kroužků byla zachována v současném systému, který
v současné chvíli nelze plně nahradit elektronicky, protože sdružení nechce jakkoliv omezit možnost
zápisu např. pro děti, jejichž rodiče nemají k dispozici email či jiné možné elektronické formy
registrace.
Z tohoto důvodu, i přes svou značnou náročnost, bude zachován současný systém i pro svou
jedinečnou transparentnost, kdy dítě i rodič se ihned dozví, zda jeho dítě bude navštěvovat daný
kroužek. Sdružení odsouhlasilo odměnu za správu zájmových kroužků paní učitelce Ivě Vrchotkové
ve výši 3000Kč jednorázově za celý rok, neboť se vzorně stará celoročně o veškerou evidenci
kroužků včetně financí nad rámec svých povinností učitele ZŠ a patří jí za to poděkování.
Zápis dětí do zájmových kroužků bude probíhat tedy formou archů vyvěšených v hale ZŠ, do
kterých rodiče zapíší své děti až do naplnění limitu daného kroužku.
Vlastní organizace kroužků probíhá v úzké spolupráci se školou tak, aby bylo možné
efektivně využívat volné učebny a prostory.
Poplatek za vybraný zájmový kroužek bude pro letošní rok činit 600 Kč za pololetí, kdy
poplatek se hradí na celý školní rok výhradně bezhotovostně převodem na účet s VS a číslem
dítěte. Hotovostní platby budou přijaty pouze výjimečně a v odůvodněných případech.

O organizaci kroužku bylo hlasováno a byl přijat: 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování

Současně Sdružení zvažuje možnost otevření nového fitness kroužku pro žáky 6. – 9. tříd,
organizovaného ve spolupráci s nedalekým novým fitness centrem DB FIT, kdy Iva Vrchotková
projedná možnosti případné spolupráce do termínu vypsání kroužků.
4) Připomínky a požadavky rodičů
Rodiče mají možnost se obrátit na sdružení rodičů 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. 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 2012, termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu. Bude mimo jiné projednávána volba nového předsedy a místopředsedy.

Zapsal: Petr Horňáček
Adresa: Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany

