SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ BŘEŽANY

Zápis z jednání výboru Sdružení rodičů
Termín:
Místo konání:
Přítomní zástupci:

Hosté:

17. října 2017 v 18:00
Sborovna v nové budově ZŠ Dolní Břežany
Simona Provazníková, Ivana Budilová, Zdeňka Hildová, Martina Hořínková,
Simona Strnadová, Romana Plaček, Zdeňka Kocandová, Martina Sába, Lucie
Halbichová, Petr Nádvorník, Pavel Novák, Lenka Laryea, Magda Marková,
Magda Nováčková, Jana Maxová, Tomáš Klápa, Silvie Maxová, Ivana
Blažková, Radana Pávková, Jana Manhartová, Michal Bureš, Jozef Bálint,
Michaela Křípalová, Nikol Bartlová
Ing. Iva Fischerová – ředitelka školy, Iva Vrchotková – pokladník, Barbora
Sůsová – vedoucí učitelka MŠ

Program:
1) Projednání čerpání rozpočtu Sdružení rodičů
Paní pokladní Iva Vrchotková informovala o stavu financí. Na účtě je nyní celkem 399.000,- Kč.
Čerpání rozpočtu ZŠ
- Ze šk. roku 2015/16 zůstal přebytek 72.048,- Kč. Ve šk. roce 2016/17 se vybralo 164.500,-. Celkem
bylo k dispozici 236.548,- Kč.
- V souladu s předchozími závěry se ve šk. roce 2016/17 utratilo
o Papír do kopírky
29.403,o Dárky k Mikuláši
3.911,o Stojany na kola
8.440,o Mikroskopy
28.697,o Školní Infokanál
2.042,o Vizualizéry
39.998,o Podium (k příležitosti výročí školy)
4.000,o Vědecký jarmark
10.000,o Odměna pokladníkovi
3.000,o Odměna za správu Infokanálu
3.000,Celkem bylo tedy ve šk. roce 2016/17 utraceno 103.794,- Kč
Do šk. roku 2017/18 zbývá přebytek 132.754,- Když by všichni rodiče poslali příspěvek, vybralo by se v letošním roce 191.800,- Kč. 100% výběr
určitě nenastane, počítáme cca. s rozpočtem 300.000,- Kč pro ZŠ na školní rok 2017/18.
Čerpání rozpočtu MŠ
- Ze šk. roku 2015/16 zůstal přebytek 23.417,- Kč
- Ve šk. roce 2016/17 se vybralo 64.255,- Celkem byl tedy rozpočet 87.672,- Kč.
- Útrata ve šk. roce 2016/17
o Hračky, deskové hry, stavebnice, vánoční dárky a ozdoby, dárky k Mikuláši, didaktické a
výtvarné pomůcky, knihy, zpěvníky
Celkem bylo ve šk. roce 2016/17 utraceno 39.445,- Kč.
Do šk. roku 2017/18 zbývá přebytek 48.227,- Kč
- Když by všichni rodiče poslali příspěvek, vybralo by se v letošním roce 55.300,- Kč - Počítáme cca.
s rozpočtem 100.000,- Kč pro MŠ na školní rok 2017/18.
Obecně zhruba 15-20 rodičů nezaplatí, paní Vrchotková vysvětluje důvody. Je možno motivovat rodiče
informováním, na co se peníze používají. Zástupci tříd by mohli pomoci s komunikací i během roku, v
některých třídách funguje komunikace mezi rodiči přes e-maily. (Nežádat ale školu/učitele o kontakty,
nemohou je předat.)
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Výbor Sdružení projednal návrhy k čerpání v letošním školním roce:

Základní škola
Hlasování o položkách pro základní školu proběhlo až na konci diskuse o nich. Pro přehlednost zápisu je
výsledek hlasování uveden přímo u jednotlivých položek.
a) [ZŠ] SMS Info kanál + odměna správci
Stejně jako minulý rok, s odměnou panu Nádvorníkovi 6.000,- Kč.

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
b) [ZŠ] Odměna pokladníkovi
Stejně jako minulý rok: 3.000,- Kč

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
c) [ZŠ] Příspěvek na vědecký jarmark
Stejně jako minulý rok: 10.000,- Kč

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
d) [ZŠ] Sladkosti pro děti na Mikuláše
Za cca. 5.000,- Kč

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
e) [ZŠ] Preventivní programy pro vybrané třídy – podle věku dítěte
4. ročník – Bezpečně na internetu
5. ročník – Jak se bránit kyberšikaně
9. ročník - Co smím, nesmím, a musím (stávají se právně odpověnými)
Cena by byla 17.600,- Kč pro tento rok
Diskuse: Škola pořádá další programy, toto nejsou jediné. Pan Manhart (vyučuje IT) si udělal test,
jak jsou na tom ohledně bezpečnosti na internetu - příjemně potěšen, čekal trochu horší výsledek.

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
f) [ZŠ] Dva stolní fotbaly
Navíc ke stávajícím, kvalitní, aby dlouho vydržely – jeden za 16.000,- Kč. Dlouhodobě je toto
nejvyužívanější vybavení o přestávkách.
Celkem tedy 32.000,- Kč

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
g) [ZŠ] 4x visualizér
Do tříd, kde ještě chybí (letos přibyly). 8.200,- za kus, celkem 32.800,-

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
h) [ZŠ] Příspěvek na slavnostní otevření sportovní haly
Diskuse: Nejspíše by byl použit na část odměny bubenické kapele, která bude v hale hrát. Hala je
velká, hodit se bude něco, co tam nezanikne.
Po diskusi o výši příspěvku byl zvolen příspěvek 20.000,- Kč.

22 pro, 0 proti, 2 se zdržel. Návrh byl přijat.
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i) [ZŠ] Papír do kopírek
Návrh: 40.000,- na papír

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
j) [ZŠ] Vybavení do nové tělocvičny
Pevně montované vybavení je součástí stavby, nyní se jedná o další – např. žíněnka pro skok
vysoký, stupně vítězů. Ještě nejsou přesně určené položky, co bude potřeba. Paní ředitelka žádá o
volnou ruku, aby se mohla domluvit s vyučujícími a poté to zakoupit. Určíme max. částku, paní
ředitelka poté předloží položky a útratu.
Diskuse: Vybavení bude využívat jen škola, nikoliv další nájemníci v hale. Zájem o pronájem haly je
veliký. Celá hala se pronajímá za 1.200,-/hod. pro komerční využití, 600,-/hod pro obcí podporované
aktivity.
Priorita je následující: 1. škola a školní aktivity, 2. obecní instituce (napr. Břežánek, SK Olympie), 3.
sporty, které už využívají starou tělocvičnu (taekwondo, judo, volejbal, floorbal) + nově zvolená
moderní gymnastika, 4. Ostatní
Dokud se v prostorách staré tělocvičny nezačnou budovat dílny, bude se též pronajímat.
Hlasování probíhá o limitu 100.000,- Kč

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Návrh byl přijat.
k) [ZŠ] Skříňky ve třídách do původní budovy
Jako mají děti v nové budově. Paní ředitelka vysvětluje, že by to bylo moc peněz a z těchto
prostředků by se nedalo zaplatit, navíc považuje za mnohem důležitější řešit akustiku ve třídách, kde
je velká ozvěna – to je teď priorita k řešení pro původní budovu.

Nehlasovalo se.
l) [ZŠ] Lavičky před vchody do školy
Informace paní ředitelky: U vchodu od haly budou k dispozici nově 4 lavičky. Jedná se tedy jen o
dvůr – který se bude rekonstruovat. Na dotaz kdy odpovídá, že optimistický odhad je cca. 2-3 roky
(až nebude Lego, tj. až bude postavená budova školky u hřbitova)
Diskuse: Obec bude rušit altán u hasičské zbrojnice, jsou tam dvě lavičky pouze přišroubované
k zemi – možná by je bylo možné přesunout do školního dvora. Paní ředitelka zkusí zjistit.
Návrh je 7.000,- Kč na lavičky, které by se umístily do té doby, než bude dvůr revitalizován (pokud
by se nepodařilo přesunout ty z altánku).

23 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Návrh byl přijat.
m) [ZŠ] Novou kostru pro výuku lidského těla
Stávající (Evžen) se rozpadá. Cena by byla cca. 15.000,- Kč.
Paní ředitelka odrazuje od koupě, jelikož je v běhu projekt, v rámci kterého bude pořízena.

Nehlasovalo se.
Mateřská škola
n) [MŠ] Didaktické pomůcky – klokanův kufr a klokanova kapsa
Doporučeno paní Mgr. Bednářovou
Cena 33.000,- Kč za oboje
o) [MŠ] Vánoční dárky
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p) [MŠ] Hračky do tříd a na zahradu
Celkem za 20.000,- Kč
q) [MŠ] Dárky na Mikuláše
1.500,- Kč
r) [MŠ] Velikonoční nadílka
1.500,- Kč
s) [MŠ] Dárky pro předškoláky při pasování na školáka
2.000,- Kč
t) [MŠ] Infokanál pro školku
Rodičů je méně, ale očekávaný počet SMS zpráv je větší (informace o výskytech nemocí apod.).
Proto raději stejný výdaj jako u školy: 3.000,- Kč.
Hlasování proběhlo pro všechny výše uvedené položky najednou.

24 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Všechny návrhy za celkem 85.000,- Kč byly přijaty.
2) Diskuse/informace
i) Pořízení dalších stolů na stolní tenis? Vedení školy nepodporuje, už by stolů na chodbách bylo
moc a začaly by překážet. Spíše stolní fotbal, který se zakoupí, viz výše.
ii) Vyřešení uložení skládacích koloběžek, na kterých děti přijedou, když si je nesmí vzít do školy?
Diskuse se stočila na různé možnosti uložení – skříňky na zámek na desetikorunu, společná
bedna apod. Zároveň ale nikdo nevěděl o tom, že by se nějaká někdy ztratila – většina rodičů to
nepovažuje za problém k řešení.
iii) Nebylo by možné vylepšit parkování u školky, např. zvětšením parkovací plochy na úkor části
zahrady? Paní ředitelka toto nepodporuje a nechystá. Parkování by se mělo vylepšit po
zprovoznění zadního vchodu od haly, jelikož se začne zase využívat horní parkoviště. Zároveň
obec plánuje výstavbu parkovacího domu za trafostanicí (směrem na Hodkovice).
iv) Jak funguje sdružení rodičů? Toto je jedna nejdůležitější schůzka, kde se rozdělí finance.
Většinou se schází jednou za rok, dříve se rodiče scházeli na jaře, na rekapitulaci, případně když
byly problémy. Dříve bylo potřeba řešit více problémů, v současné době to není tolik, můžeme se
sejít, když by byl problém.
v) Od 1.9. byla oddělena školní jídelna od ZŠ, je to nová příspěvková organizace, ředitelka je zatím
paní ředitelka Fischerová. Je to kvůli tomu, že škola se musí stát plátcem DPH (stavba haly
navyšuje obrat), u jídelny by to zdražovalo jídlo.
vi) Školka připravuje návrh zahrady, lepší využití horní části, dráha pro odstrkovadla, zastřešení,
venkovní umyvadla, drobné úpravy - pracuje s s paní architektkou.
vii) V letošním roce je následující počet dětí:
Škola: 548, školka: 158
3) Další zasedání výboru Sdružení rodičů
Další zasedání výboru Sdružení rodičů proběhne začátkem školního roku 2018/19. Pouze pokud bude
třeba, výbor se sejde opakovaně v tomto školním roce.
Zapsal: Pavel Novák
Zapsáno dne 22. října 2017
Adresa: Na Vršku 290, 252 41 Dolní Břežany

