Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 12. 1. 2016
Program:
1. Přivítání nového člena
2. Informace ředitele ZŠ
3. čerpání prostředků z příspěvků SRPŠ v roce 2015
4. Schválení rozpočtu a čerpání prostředků z příspěvků SRPŠ v roce 2016
5. Přípomínka z řad rodičů – informovanost rodičů o zastupujícím třídním učiteli
1) Byl přivítán nový člen v Radě rodičů - zástupce rodičů za třídu 8.B, p. David Pánek
(třída 8.A by si měla zvolit svého zástupce v Radě rodičů na nadcházející třídní schůzce).
2) Ředitel školy, Mgr. Vlastimil Říha informoval přítomné o organizačních a personálních
záležitostech ve škole a řešení připomínek rodičů, které byly vzneseny na minulém setkání
Rady rodičů:
- školní jídelna - řešení připomínky z předešlé schůzky (možnost zřízení telefonního
záznamníku za účelem odhlašování obědů v akutních případech, kdy rodiče nemají
možnost přístupu na internet, ale který by zároveň neomezoval vedoucí ŠJ ve výkonu
dalších povinností) - ředitel školy konstatoval, že záznamník (na pevné lince i na mobilním
telefonu školní jídelny) funguje. Samozřejmě, je nutné dodržet hodinu (nejpozději do
13,30 hod), kdy je možné provést odhlášení oběda na následující den.
- kamerový systém – ředitel školy informoval o instalaci kamerového systému u obou dvou
vchodů školy. V současné době je systém ve zkušebním provozu. Zároveň bylo
připomenuto, že platí pravidlo - kdo cizí vchází do školy, měl by se ohlásit v kanceláři školy
- řešení připomínky z předešlé schůzky (zvýšení dozoru během ranního příchodu žáků u
nižších ročníků) - vedení školy zajistilo dostatečný dohled na 1. stupni
- lyžařský zájezd 7. tříd – sedmé třídy jsou v současné době na lyžařském zájezdu.
Z příspěvků SRPŠ bude uhrazena polovina výdajů na dopravu.
- webové stránky školy (www.zs-ebeso.cz) – proběhla úprava, aktualizace a obnovení
webových stránek školy
- od 1.2.2016 nastoupí do 1.C asistentka pedagoga
- schůzky/konzultační hodiny – budou se konat 14.1. 2016.
během nich proběhne setkání rodičů 9. tříd o letošních přijímacích zkouškách
(informace podá Mgr. Starčevská). Rovněž rodiče žáků, kteří se učí angličtinu, se
mohou informovat o možnosti vykonání jazykových zkoušek ELEC různých úrovní a
přípravném kurzu na ně, který bude probíhat na přímo škole.
- zápis do 1.tříd – proběhne 8. a 9.2 2016 od 13 hod v prvních třídách (do té doby ještě
proběhnou návštevy dětí z mateřských škol ve škole a návštěvy pedagogů školy v MŠ.
Rodiče předškoláků si také mohou domluvit s vedením školy schůzku – osobní návštěvu a
prohlídku školy)
- byly ukončeny projekty MŠMT ČR, kterých se škola také zúčastnila:
- výzva 56 – čtenářské dílny (v rámci této výzvy byly zakoupeny knížky do každé třídy a
probíhají společná čtení ve třídě – velký úspěch)
- 3 pedagogové angličtiny měli možnost si zvýšit kvalifikaci v rámci
jazykových pobytů
- uskutečnily se zájezdy žáků školy do Německa a Anglie
- výzva 57 – byly nakoupeny pomůcky (nářadí) na výuku pracovních činností
- proběhl kurz angličtiny, kterého se zúčastnilo 80 žáků a 26 pedagogů školy

3) Vyúčtování za rok 2015 - členové Rady rodičů byli seznámeni s konečným vyúčtováním
a čerpáním prostředků za rok 2015 (viz.příloha 1 - Vyúčtování a rozpočet na rok 2015) a
jednohlasně ho schválili. Bylo konstatováno, že v roce 2015 obdržela škola dostatečně
velkou finanční částku za sběr starého papíru – všechny tyto finanční prostředky byly
předány na účet SRPŠ.
4) Schválení výše rozpočtu a čerpání prostředků z příspěvků rodičů v roce 2016 (viz
příloha 2 - Rozpočet na rok 2016) - členové Rady rodičů byli seznámeni s rozpočtem
prostředků na rok 2016 a jednohlasně ho schválili. Jako účely použití byly odsouhlaseny:
exkurze (30,- Kč na jednoho žáka za rok), doprava na soutěže, příspěvek na dopravu
sedmých tříd na hory, odměny na besídkách, MDD, za sběr papíru. Nově pak byl
odsouhlasen příspěvek na společné třídní kulturní akce – např. návštěva divadla.
5) Připomínka z řad rodičů - zástupce rodičů požádal o možnost vyřešení otázky
informovanosti rodičů, kdo (především v nižších ročnících) v případě dlouhodobější nemoci
zastupuje třídního učitele a zajištění předání rodičům kontaktu na zastupujícího učitele.
Reditel školy přislíbil prokonzultování této záležitosti.

V Soběslavi dne 12. 1. 2016
Zapsala: Vachromějeva A.

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet
pokladna
účet

Počáteční zůstatek
Příjmy: příspěvky rodičů
za léčivé rostliny a sběr papíru
za sběr papíru
úroky

54 559,00
0,00
54 559,00
65 000,00
2 000,00
20 000,00
87 000,00

Výdaje: exkurze a pořádané akce
soutěže - odměny
soutěže - doprava
LVVZ
- příspěvek na dopravu
besídky, den dětí
ostatní výdaje - vybavení I.tř.
Odměny za sběr papíru
Příspěvek na návštěvu divadla,kina

13 000,00
13 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
7 000,00
10 000,00
25 000,00
103 000,00

Zůstatek

38 559,00

Rozpočet

Rozpočet na rok 2015

pokladna
účet
Počáteční zůstatek
Příjmy: příspěvky rodičů
za léčivé rostliny a sběr papíru
za sběr papíru
úroky

Výdaje: exkurze a pořádané akce
soutěže - odměny
soutěže - doprava
LVVZ
- příspěvek na dopravu
besídky, den dětí
ostatní výdaje - vybavení
I.tř.
Odměny za sběr papíru
celkem
Zůstatek

Čerpání 2015
k 31.12.2015

19 029,00
5 680,62
24 709,62

19 029,00
5 680,62
24 709,62

65 000,00
2 000,00

67 000,00

61 950,00
1 873,00
26 512,00
1,38
90 336,38

13 000,00
13 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00

9 458,00
8 439,00
5 362,00
8 148,00
17 930,00

7 000,00
1 000,00

11 150,00

69 000,00

60 487,00

22 709,62

54 559,00

Stav pokladny
Stav účtu - vkladní knížka
zrušena

54 559,00
0,00
54 559,00

