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

Zpráva o plnění usnesení přijatých Radou rodičů ze dne 21.10.2016
Rada rodičů na své pravidelné schůzi dne 21. 10. 2016 přijala následující usnesení:
1) Protidrogový vlak – Rada rodičů odložila hlasování po projednání výše příspěvku na MÚ Mělník.
Paní Vavřinová vyjednala příspěvek ve výši 100,- Kč na žáka a Rada rodičů následně internetovým
hlasováním schválila doplatek ve výši 50,- Kč na žáka.
Celkem 2600,- Kč
Realizováno v březnu 2017
2) Nákup didaktických a společenských her – škole byly nakoupeny a darovány následující hry:
Dětské hlavolamové hry – Antivirus 1ks za 443,- Kč
Karetní hra se slovy Tik Tak Bum junior 4ks za 1388,- Kč
Karetní hra se slovy Tik Tak Bum 2ks za 694,- Kč
Zábavná hra Twister 1ks za 518,- Kč
Celkem 3034,- Kč
Realizováno v lednu 2017
3) Zajištění pitného režimu – rada rodičů odsouhlasila příspěvek na pitný režim žáků v podobě nákupu
šťáv za celkovou částku 3000,- Kč. Prozatím bylo zakoupeno 30 litrů šťávy Jupí v hodnotě 799,- Kč, a
to v listopadu 2016. Další šťávy budou zakoupeny v nejbližším vhodném termínu.
Celkem 799,- Kč
Realizováno v lednu 2017, zbývá čerpat 2201,- Kč
4) Odměny za účast ve školních soutěžích – rada rodičů vyčlenila částku 3000,- Kč na zakoupení odměn.
Z této částky čerpala prozatím pouze paní učitelka Vacková na odměny pro žáky za Anglickou
olympiádu a to ve výši1373,- Kč.
Celkem 1373,- Kč
Realizováno v lednu 2017, ve fondu zbývá pro školní rok 2016/2017 1627,- Kč
5) Internetové hlasování – rada rodičů na podzimní schůzce upravila podmínky pro internetové
hlasování. Jedním z bodů bylo i omezení takového způsobu hlasování na nezbytně nutné případy. Do
dnešního dne bylo takového hlasování využito celkem 2x, a to při hlasování o příspěvku na akci
protidrogový vlak pro třídy 8.A a 8. B, a kvůli žádosti o příspěvek na školu v přírodě pro sociálně
slabého žáka 8. B. Nové podmínky jsou členy Rady rodičů respektovány a ukázaly se jako zcela
funkční.
6) Aukce výtvarných prací –předseda spolku vstoupil v jednání s vedením školy o způsobu vyúčtování
částky z aukce obrázků. Po několika jednáních se obě strany shodly na způsobu výběru a zaúčtování
získaných finančních rostředků a to tak, že vše půjde na vrub Spolku, který následně získanou částku
věnuje škole jako dar. Zbývá dojednat konkrétní organizační záležitosti.
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7) Fond pro sociálně slabé žáky – Radou rodičů byl zřízen fond pro sociálně slabé žáky v celkové výši
4000,- Kč. Pro čerpání z fondu byla zároveň stanovena pravidla, kdo a za jakých podmínek může
čerpat. Těsně před schůzí Rady rodičů byla z tohoto fondu po internetovém hlasování vyplacena
částka 800,- Kč a to i přes to, že odůvodnění žádosti odporovalo nastaveným pravidlům. Rada rodičů
se po šetření okolností většinou hlasů přiklonila k tomu, že poskytnutí tohoto příspěvku je více než
potřebné.
Celkem 800,- Kč
Realizováno v březnu 2017, ve fondu zbývá pro školní rok 2016/2017 3200,-Kč
8) Pasování na čtenáře – škole byla navrhnuta akce, kterou by rada rodičů podpořila formou knižních
odměn. Mgr. Michaela Vacková o možnosti této akce informovala příslušné třídní učitelky. O tuto
akci však žádná z nich neprojevila zájem.
9) Posezení žáků devátých tříd – žákům devátých tříd bude poskytnut příspěvek na závěrečné posezení,
pokud toto budou pořádat. Ani jedna třída zatím nepožádala o tento příspěvek.

Mělník, dne 30. 3. 2017

Ing. Pavlína Rozborová,
předsedkyně Sdružení

