SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání výboru Sdružení rodičů
Termín:
Přítomní zástupci:

18. října 2016 v 18:00
Simona Provazníková, Nawal Štěpánková, Martina Hořínková, Kateřina
Grecmanová, Majda Marková, Zdeňka Kocandová, Vlastimil Babiánek, Iva
Vrchotková, Petr Nádvorník, Jitka Langová, Pavel Novák, Magda Nováčková,
Nikol Bartlová, Radka Hašlerová, Ivana Budilová, Jana Vlčková, Kristýna
Davídková, Lucie Hedrlínová, Renata Březinová, Michal Bureš, Helena
Zápotocká, Tomáš Klápa, Lenka Kopalová, Roman Morávek
Hosté:
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy, Sůsová B.-vedoucí učitelka MŠ
________________________________________________________________________
Program:
1) Projednání čerpání rozpočtu Sdružení rodičů
Paní pokladní Iva Vrchotková informovala o stavu financí. Upřesnila, že ačkoliv příspěvky za ZŠ a MŠ
chodí na stejný účet, striktně rozpočty drží odděleně.
Čerpání rozpočtu ZŠ
- Ze šk. roku 2014/15 zůstal přebytek 90.960,- Kč. Ve šk. roce 2015/16 se vybralo 149.800,-. Celkem
bylo k dispozici 240.760,- Kč.
- V souladu s předchozími závěry se ve šk. roce 2015/16 utratilo
o Infokanál
1.769,o Medaile malá Břežanská olympiáda
2.105,o Odměny malá břežanská olympiáda
463,o Papír do kopírky
41.140,o Dárky Mikuláš
1.356,o Vizualizéry do nových učeben
57.596,o Hodiny do tříd
3.170,o Odměna pokladníkovi
3.000,o Klávesy 2x
10.438,o Nástěnky nová budova
47.135,Celkem bylo tedy ve šk. roce 2015/16 utraceno 168.712,- Kč
Do šk. roku 2016/17 zbývá přebytek 72.048,- Ke dni 17. 10. 2016 vybráno 145.250,- Kč. Ještě nezaplatilo 81 dětí (rodičů), což činí 28.350,- Celkem je tedy k dispozici (bez započítání budoucích příspěvků) na šk. rok 2016/17 217.298,- Kč
Čerpání rozpočtu MŠ
- Ze šk. roku 2014/15 byl dluh 4.540,- Kč
- Ve šk. roce 2015/16 se vybralo 53.200,- Kč a zisk z prodeje výrobků MŠ byl 16.061,- Kč. Celkem byl
tedy rozpočet 69.261,- Kč.
- Útrata ve šk. roce 2015/16
o Dluh z předešlého roku
4.540,o Hračky a didaktické pomůcky
40.365,o Batohy
939,Celkem bylo tedy ve šk. roce 2015/16 utraceno 45.844,- Kč.
Do šk. roku 2016/17 zbývá přebytek 23.417,- Kč
- Ke dni 17. 10. 2016 je vybráno 43.050,- Kč. Ještě nezaplatilo 37 dětí (rodičů), což činí 12.950,- Celkem je k dispozici (bez započítání budoucích příspěvků) na šk. rok 2016/17 66.467,- Kč
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Výbor Sdružení projednal tyto položky k čerpání:
a) [ZŠ] SMS Info kanál – odměna správci
Informace od paní ředitelky Fischerové – správa info kanálu je pro pana Nádvorníka velice pracná –
má cenu v SMS info kanálu pokračovat, nestačily by e-maily?
Rodiče – raději SMS. Pan Nádvorník – je to pracné, změny je nutné zadávat ručně. Z celé školy info
kanál nevyužívají pouze dva rodiče. Letos strávil již cca. 11 hod. čistého času.
Navrhovaná odměna 3000,- Kč
17 pro, 0 proti, 5 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
b) [ZŠ] Papír do kopírek
Informace od paní ředitelky Fischerové:
o Pracovní sešity jsou problematické, děti si je nemohou kupovat sami, aby nebyl někdo
diskriminován. Do prac. sešitů se píše, musely by se vyhodit, nepsat do nich je nepraktické.
o Loni utraceno cca 41 tis.
o Dříve děti i nosily balíky papíru – problematické, kopírky se rozbíjely, protože byla různá
kvalita papíru
Návrh: 40.000,- na papír
22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
c) [ZŠ] Dolnobřežanský vědecký jarmark
Podpora tradičního vědeckého jarmarku, konaného ve škole s příspěvkem ve výši 10.000,- Kč.
Návrh: 10.000,22 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
d) [ZŠ] Odměna pokladníkovi
Návrh: 3.000,20 pro, 0 proti, 2 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
Přichází pan Morávek, nyní 23 účastníků.
e) [ZŠ] Odměny na Mikuláše
Předcházela diskuse: Nebylo by možné odměny pro všechny, nejen pro 1.-5. třídu? Paní Fischerová
– tříd je hodně, organizačně se to nestíhá za dopoledne projít všechny. Děti starší 10 let už Mikuláše
vůbec neberou a je velký binec. Co po cestě do jídelny? V jídelně stejně mají něco navíc..
Doporučení paní Fischerové – nechme jen 1.-5. Třídu
Návrh: 5000,23 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
f) [ZŠ] Zapůjčení pódia na oslavy založení školy
Paní Fischerová – pozvánka na oslavu založení školy 11.11., bude se sloužit mše, pan biskup Karel
Herbst, v zadních sálech proslovy, poklepání na základní kámen sportovní haly, výstava. Aby bylo na
účinkující vidět a bylo je slyšet, je třeba zapůjčit pódium a ozvučení.
Návrh 5.000,23 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
g) [ZŠ] 5 ks vizualizérů, 5-6 mikroskopů á cca. 5.500 Kč
Vizualizéry: Paní Fischerová – bezporuchová zařízení, do tříd kde chybějí, učitelé si na ně zvykli, byla
by to již třetí vlna nákupu. Po nákupu těchto pěti už bude dost na všechny třídy, kde je potřeba.
Mikroskopy: Paní Fischerová, Vrchotková: V minulosti bylo koupeno cca. 16 ks mikroskopů. Jsou to
mikroskopy na akumulátory, odešly akumulátory, nevyplatí se kupovat pouze akumulátor. Funkčních
je cca. 12. Jeden mikroskop je přímo do sítě – bezporuchový. Nelze je ale mít takto všechny, mít ve
třídě natahaných spoustu kabelů.
Více mikroskopů bude zařazeno v budoucnosti do projektu a koupeno za pomocí dotací, i když by
bylo potřeba ještě více, nemá cenu teď utrácet za víc než 6 ks.
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Návrh: 36.000,- vizualizéry + 30.000,- mikroskopy
23 pro, 0 proti, 0 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
h) [ZŠ] Stojany na kola na dvůr
Paní Fischerová – dvůr se bude revitalizovat a budou pak i stojany, ale to nebude hned. Rodiče:
V létě kola nejsou kam postavit, o školu se opírat nemohou. Do té doby by se daly pořídit
jednoduché kovové svařované.
Návrh: 10.000,17 pro, 0 proti, 6 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
1 zástupce odchází
i) [MŠ] Dárečky na Vánoce, didaktické pomůcky, mikulášská, den dětí
Návrh:
Dřevěné hračky v částce 4.000,- na třídu, 6 tříd celkem
Didaktické pomůcky – literatura, doplňky pro interaktivní tabule: 22.000,Potřebné výdaje po úpravě zahrady, převážně hračky na písek: 10.000,Dárečky na Mikuláše (i když Mikuláš do MŠ nechodí) a den dětí: 3.000,Celkem tedy 59.000,21 pro, 0 proti, 1 zdržel se hlasování. Návrh byl přijat.
j) [ZŠ] Nástěnky
Paní Fischerová – jsou již nakoupené, ale mimo rozpočet školy. Nástěnky do nové budovy, kde je
první stupeň žádá, druhý stupeň nástěnky spíše nechce, aby je nemusely udržovat 
Návrh: příspvek na nástěnky 10.000,8 pro, 8 proti, 6 zdržel se hlasování. Návrh nebyl přijat.
2) Diskuse
i) Nestálo by za to obnovit návštěvy rodičů ve školní jídelně, občas se objevují názory, že porce
jsou malé apod. Vloni se diskutovalo, že pan Horňáček s dalšími tatínky půjdou jídelnu
vyzkoušet, nakonec nešli. Starší děti si stěžovaly, že porce jsou malé.
Nyní jsou porce vystavené, každý si může ověřit, že má porci takovou, jaká má být.
ii) Vyhovuje rodičům/dětem systém objednávání? Některým se často stává, že dítě nemá
objednáno. Následovala bouřlivá diskuse – nepříjemné rozklikávání každého dne při objednávání
dopředu. Systém je uživatelky nepřívětivý, ale zdá se, že pro většinu rodičů už funguje.
iii) Jak se vyvíjí dílny? Nyní ve fázi projektu, který by se měl odevzdávat v únoru. Přestavba
původních tělocvičných sálů na dílny. Bude tam „špinavá dílna“, „high-tech“ dílna (robotická,
moderní technologie) a „čistá dílna“ – čistší rukodělné práce. Ještě jsou třeba skladovací
prostory na materiál, nářadí, rozdělané výrobky – možná se vejde kuchyňka, možná ne.
3) Další zasedání výboru Sdružení rodičů
Další zasedání výboru Sdružení rodičů proběhne začátkem roku 2017, termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu.
Zapsal: Pavel Novák
Zapsáno dne 24. října 2016
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