Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148,
příspěvková organizace, z.s.
IČO 01565257
Se sídlem: Jaroslava Seiferta 148, 27601 Mělník

Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 30. 3. 2017
Přítomni: Janušková, Hrušková, Widtmannová, Dvorná (plná moc Bakešová), Nováková, Bendová,
Bakešová, Šťovíčková, Vavřinová, Pašková, Rozborová, Hrstková, Legerská, Burianová, Hlavatá,
Rejmanová (plná moc Hrstková),

Nepřítomni: zástupci tříd IX. A, II. B
Omluveni: Rejmanová, Dvorná
Hosté: Mgr. Michaela Vacková

Zahájení schůze:
Ukončení schůze:

17.00 hod
18.45 hod

Rada rodičů je usnášení schopná.
Program:

1)Zpráva o plnění usnesení ze schůze Rady rodičů konané dne 21.10.2016
2) volba místopředsedy Spolku
3) projednání a případné schválení projektů na II. pololetí školního roku 2016-2017
4) diskuse.

1) Ing. Pavlína Rozborová zahájila schůzi a konstatovala, že schůze je usnášení schopná.
2) Ing. Pavlína Rozborová přednesla zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady Rodičů ze dne
21.10.2016. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů schválila zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady rodičů dne 21.
10. 2016.
3) Rada rodičů na základě oznámení Mgr. Gabriely Hlavaté o plánovaném ukončení členství ve Spolku,
diskutovala a následně hlasovala o kandidátech na funkci místopředsedy Spolku.
Hlasování:pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 0.

Usnesení: Rada rodičů schválila jako novou místopředsedkyni spolku paní Renatu Novákovou.
4)Radě rodičů byl Mgr. Michaelou Vackovou, zástupkyní ředitele školy, přednesen návrh na realizaci
následujících projektů:
a) Odměny za účast v soutěžích

Vzhledem k tomu, že z fondu, který byl za tímto účelem založen při podzimní schůzce Rady rodičů,
byla čerpána jen zhruba polovina částky, žádá Mgr. Vacková ještě čerpat. Škola připravuje školní kolo
pěvecké soutěže Nota D, výtvarnou soutěž a další. Na odměny pro vítěze či účastníky těchto soutěží
bude škola uplatňovat možnost čerpání z fondu. Vzhledem k tomu, že o této aktivitě se již hlasovalo
na podzimní schůzce, nebylo nutné hlasovat a Rada rodičů bere toto oznámení na vědomí.
b) Materiál pro realizaci projektů
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Mgr. Michaela Vacková velmi kladně hodnotila příspěvek Spolku na nákup papírenského zboží
(čtvrtky, fixy, barevné a kreativní archy), které Spolek realizoval ve školním roce 2015/2016. Proto
žádá Spolek o opětovný nákup těchto pomůcek a to nejen do výuky, kde se již velmi osvědčily, ale také
pro výrobu kulis na školní akademii a jiné školní akce podobného charakteru.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 0.

Usnesení: Škole bude poskytnuta částka 3000,- Kč na nákup papírenského zboží (barevné čtvrtky,
papíry, kreativní fixy apod.)
c) Videorekordér

V souvislosti se školní akademií byla Rada rodičů požádána o poskytnutí příspěvku na pořízení
profesionální videonahrávky z této a dalších akcí prostřednictvím nákupu kvalitní videokamery.
Hlasování: pro: 0, proti: 16, zdrželo se: 0.

Usnesení: Rada rodičů jednohlasně zamítla návrh na nákupvideokamery.
d) Školní časopis

Mgr. Michaela Vacková představila Radě rodičů vizi výroby a vydávání školního časopisu. Radu rodičů
požádala o jakoukoli podporu při vydávání časopisu, finanční i nefinanční, organizační, ediční…)
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 0.

Usnesení: Rada rodičů podpořila návrh na vydávání školního časopisu a přislíbila spoluúčast od
školního roku 2017/2018

5) Diskuse

a) Zástupkyně třídy IX. B zažádala Radu rodičů o poskytnutí příspěvku na závěrečný rozlučkový
večírek.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 0.

Usnesení: Rada rodičů poskytne třídě IX. A příspěvek na rozlučkový večírek ve výši 1000,- Kč
v souladu s podmínkami poskytování tohoto příspěvku, schválenými na schůzi Rady rodičů dne 21.
10. 2016.
b) Zástupkyně třídy IV. A zažádala o příspěvek na třídní výlet do Prahy, konkrétně na uhrazení
vstupného do muzea voskových figurín.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželo se: 1.

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí příspěvkue výši 1000,- Kč na vstupné do muzea při
třídním výletu do Prahy.

c) Předsedkyně poděkovala paní Mgr. Hlavaté za práci, kterou pro Spolek ve funkci místopředsedkyně
odváděla a paní Hrstkové za práci, kterou ve funkci pokladní od svého zvolení odvádí.
e) Rada rodičů projednala výsledek žádosti o zlepšení spolupráce Spolku a školy, konkrétně o zlepšení
situace s uveřejňováním dokumentů na webových stránkách školy. Ing. Rozborová informovala Radu
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rodičů, že ke dni schůze Rady Rodičů neobdržela od ředitele školy PaeDr. Milana Němce žádné
vyjádření k zaslané žádosti. Proto bylo navrženo napsat novou žádost, tentokrát o povolení spravování
odkazu SRPŠ na webových stránkách školy. Úkolem byla pověřena opět paní Nováková a Rozborová.
Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se: 0.

Usnesení: Rada rodičů schválila zaslání žádosti ke spravování odkazu Spolku na webových stránkách
školy.
f) Vzhledem ke správě o plnění usnesení Rady rodičů navrhuje Rada rodičů rozložení plnění některých
usnesení mezi více členů. Paní Bakešová přislíbila dokončit nákup šťáv v co nejbližším termínu.
Protože se jedná o usnesení již jednou schválené, nebylo třeba hlasovat a Rada rodičů bere na vědomí
tuto změnu.
6) Závěr: příští pravidelná schůze Rady rodičů se bude konat říjnu 2017 a to v takovém termínu, aby
zástupci tříd mohli na podzimních třídních schůzkách efektivně informovat o činnosti spolku.
Zapsala: Mgr. Gabriela Hlavatá

