Zápis z 1. schůzky Sdružení rodičů a přátel školy
při Základní škole Jindřichův Hradec II, Janderova 160

Přítomni:

viz presenční listina

Omluveni:

Ing. Tomanová, pan Beran

Program:

1) Volba zapisovatele
2) Hospodaření Sdružení
3) Volba 2 členů revizní komise
4) Aktivity Sdružení
5) Školní jídelna
6) Školní družina
7) Ředitel školy – seznámení s chodem školy

1) Zapisovatelem zápisu byla zvolena pí Plojharová.
2) Na valné hromadě, která se bude konat dne 18.10.2012 bude schvalováno zvýšení členského
příspěvku na 150,- Kč. Polovina z vybraných peněz bude k dispozici třídnímu učiteli, který za ně bude
moci nakoupit pomůcky pro žáky. Na konci pololetí předloží ekonomce Sdružení, paní Tomanové,
doklady o koupi. Zbylé peníze budou převedeny do fondu Sdružení. To bude rozhodovat o využití a
čerpání těchto peněz. Darovací smlouvu na peníze poskytnuté Sdružením škole bude psát paní
Tomanová.
Třídní učitelé budou seznámeni s novým způsobem financování na nejbližší poradě.
Třídní důvěrníci seznámí ostatní rodiče 18.10.2012 s nově zvolenou výší členského příspěvku,
přihláškami do Sdružení a s novým způsobem čerpání příspěvků.
3) Na valné hromadě by měli být zvoleni 2 členové revizní komise Sdružení. Přítomní byli požádáni o
navržení vhodných kandidátů na tyto posty.
4) Členové sdružení se domluví na způsobu použití peněz utržených na vánočním jarmarku. Paní
Nová navrhuje použití těchto peněz k zakoupení pomůcek pro školu. Bude brán ohled na požadavky
školy.
5) Na vedení Sdružení se obrátili rodiče, jejichž děti musí dodržovat bezlepkovou dietu, zda by bylo
možné pro tyto děti ve školní jídelně vařit. Ředitel školy byl požádán o vyřešení této situace.
Vyjádření ředitele školy: Ředitel školy o tomto s vedoucí školní jídelny již jednal. Paní vedoucí má

strach z odpovědnosti při případných zdravotních komplikacích při neúmyslném použití nevhodných
potravin. Vedoucí školní jídelny nelze toto nařídit.
pan Štrobl: Navrhuje vznést dotaz na zřizovatele školy, zda by se tento problém nedal řešit centrálně
pro všechny místní základní školy např. rozvozem jídla apod.
Ředitel školy zjistí konkrétní situaci na naší škole a poté bude kontaktovat zřizovatele školy.
Paní Nová poukazuje na zhoršenou kvalitu jídla – přesolené nebo nedochucené, jídlo je vařené
z polotovarů. Někteří rodiče se obrací na vedení Sdružení s prosbou o možnost výběru ze 2 jídel nebo
alespoň 2 příloh.
Ředitel školy: Skladba jídla musí splňovat tzv. spotřební koš, je nutné dodržovat přesné vyvážení
složení jednotlivých jídel. Při kontrole, která proběhla ve školní jídelně vloni, bylo vše v pořádku.
Ředitel školy jednal o možnosti 2 jídel s vedoucí školní jídelny i o tomto požadavku. Vaření a vydávání
2 různých jídel není z kapacitních důvodů ve školní jídelně možné.
6) Rodiče žáků si stěžují na nedostatečný pitný režim ve školní družině – zejména odpoledne po
14:30, kdy je již zavřená školní jídelna. Přítomní navrhují umístit do školní družiny várnici s teplým
nápojem, aby si děti mohly načepovat pití i v odpoledních hodinách.
Dále byl vznesen dotaz na využívání dvora a zahrady u školy. Ředitel školy: školní dvůr může být
využíván pouze za vhodného počasí – v opačném případě nanosí děti na botách do školy bláto, které
pak roznesou do šatny školní družiny a dále i do družiny. Zahrada za školní jídelnou byla během
letních prázdnin zrekultivována (byl opraven plot, odvezena zemina a vybrány kameny). Do půdy byla
zasazena nová tráva, a proto se musí počkat, až se ujme. Co se týče zahrady v areálu ZUŠ, děti mohou
využívat dřevěné pódium, u kterého bude v nejbližší době vydlážděna část pozemku, kde si budou
moci děti hrát.
Na vedení Sdružení se obrátili rodiče se stížností na vyzvedávání dětí ze školní družiny. Dle této
stížnosti vychovatelky ze školní družiny předávají děti rodičům na základě žádosti přes videotelefon.
Dle tohoto hrozí riziko, že dítě bude předáno cizí osobě. Rodiče požadují osobní předání dětí. Dále
rodiče žádají, zda by nemohl být zaveden dozor nad dětmi, které nechtějí jít v pátek s ostatními do
kina. Ředitel školy: Do spojovací chodby mezi jednotlivými odděleními školní družiny není povolen
vstup v botách a to z hygienických důvodů. Zároveň však vychovatelka nemůže odejít z místnosti a
nechat tam děti bez dozoru.
7) Ředitel školy seznámil přítomné s úpravami, které proběhly na škole během prázdnin a začátku
školního roku. Během prázdnin byla natřená okna, natřený plot, do několika tříd byl zakoupen nový
koberec. Do třídy 4.A byl zakoupen nový školní nábytek. Do jedné třídy byl zapůjčen nábytek, který je
dle výrobce odolný proti zničení. Do tříd v ZUŠ budou z finančních prostředků zakoupeny nové židle.
Vedení školy na základě nabídky Sdružení týkající se poskytnutí peněz vybraných z různých aktivit by
požadovalo nákup sady knížek do školní knihovny. tyto jsou v katastrofálním stavu.

Ředitel školy seznámil přítomné také s rozdělováním státních peněz – ONIV. Z těchto prostředků jsou
nakupovány učebnice, učební pomůcky, je z nich placena nemocnost zaměstnanců, pojištění školy,
cestovní příkazy. Tento rozpočet byl oproti loňskému roku snížen o 70 tisíc Kč, proto již nezbývají
prostředky na nákup nových učebnic, kterými by mohly být vyměněny staré, které jsou dosud
používány.
Zapsala: Plojharová

