Zápis ze schůzky zástupců rodičovského sdružení ze dne 25/10/2011
Přítomni:
Motyková R., Langová J., Vrchotková I., Vlčková J., Vospělová L., Grecmanová K., Zápotocká H., Morávek R.,
Charvátová M., Hašlerová R., Sýkorová J., Lebedová L., Nygrýnová M., Horňáček P.
Host: paní ředitelka ing. Iva Fischerová
1/ Volby na šk. rok 2011-2012
Všichni přítomní souhlasili, že výbor bude v tomto školním roce pracovat ve složení:
Předsedkyně
– Motyková Romana
Místopředsedkyně – Langová Jitka
Pokladník
– Vrchotková Iva
Revizor
– Křížová Daniela
2/Finance sdružení
MŠ – dosud bylo od členů sdružení v tomto šk.roce vybráno cca Kč35.000,-Odsouhlaseny výdaje – cca 25.000,-- na různé didaktické pomůcky (výběr provede paní uč. Mladenovová
společně s paní Langovou a Vlčkovou).
Již bylo zakoupeno elektronické piano bez efektů za Kč 3000,--.
Rezerva ponechána na pravidelné dárečky-sladkosti u příležitosti Mikuláše, dětského dne….
ZŠ – Ještě dlužím informaci, která se týká loňského roku – přesný počet zakoupených laviček pro školní zahradu
je 6 a stolů 2 – částka 9000,--.
Z loňského roku je zůstatek financí cca 62.000,--, letos zatím vybráno cca 74.000,--.
Odsouhlaseny výdaje:
- Cca 12.000,--(z celkového požadavku 25.000,--) na sportovní náčiní dle výběru pana uč. Budíčka
- Cca 90.000,-- na rekonstrukcinefunkčního školního hřiště (nové oplocení, obrubníky, písek) – cena je
předběžná, neboť se ještě jedná o možnosti snížení nákladů na dopravu. Návrh rodičů, použít místo
písku jako povrch běžnou umělou trávu jsme konzultovali – tento povrch je pro hřiště zcela nevhodný
(nutné odvodnění plochy-čímž by náklady vzrostly , koberecnení zátěžový a má nízkou životnost a při
pohybu na něm se tvoří prohlubně a nerovnosti)
- Cca 7000,-- na výukový program angličtiny
3/ Ostatní
- Diskuse na školním webu – paní ředitelka žádá rodiče, aby své dotazy a připomínky podepisovali
vlastním jménem. Je to nejen slušné, ale v návazné komunikaci i příjemnější odpovídat konkrétní
osobě než pouze „rodiči“
- SCIO testy – žáci se srovnávacích SCIO testů účastní 2x za školní docházku (5.a 8. třída) – výsledky žáků
naší školy jsou ve srovnání s jinými školami nadprůměrné!
- Školní jídelna – většina přítomných se shodla, že zprávy dětí o kvalitě obědů jsou pozitivní.
Vážení rodiče, pokud máte jakékoliv připomínky nebo problémy vztahující se ke škole, sdělte nám je prosím
prostřednictvím svých zástupců. My se pak budeme snažit problém vyřešit. Seznam zástupců visí na nástěnce
v ZŠ i MŠ a je také zveřejněn na školním webu.

Zapsala: Motyková Romana
Ověřila: Langová Jitka

