Zápis schůzky třídních důvěrníků /tzv.výbor sdružení/ SDRUŽENÍ RODIČů a PŘÁTEL ŠKOLY
při ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jindřichův Hradec II (dále SRPŠ) dne 24.4.2012
Přítomni: Ivona Pajerová – 1.A, Lenka Michalcová – 1.E, Lucie Šimková – 2.A, Jiřina Nováková
– 2.B, Martina Kubičková – 2.E, Blanka Nová – 3.A, Kateřina Pobudová – 3.E, Jan Ježek – 4.A,
Jitka Valentová – 5.A, Jan Brožko – 5.B, Lenka Plojharová – zástupce 2.ZŠ, Růženka Tomanová
– hospodářka sdružení
Omluveni: Hana Nosková – 5.E, Pavla Krausová – 8.B, Pavel Marek – 9.B
Nepřítomni: David Štrobl – 4.E, Iveta Hlaváčková – 6.B, Lubomír Beran – 7.B, Jaroslav
Venkrbec – 8.A, Eva Vlčková – 9.A, třída 6.A a 7.A nemá třídního důvěrníka

1. Přítomní tř.důvěrníci se představili, byl zvolen zapisovatel – K.Pobudová

a verifikátoři zápisu – M.Kubičková a I.Pajerová
2. Schválen návrh začínat schůzky třídních důvěrníků od 16.30 či 17 hodin
3. Paní Nová seznámila tř. důvěrníky s výsledky jednání Rady a pana ředitele ZŠ

(19.4.)
•

Webové stránky školy mohou být dočasně využívány ke zveřejňování materiálů
SRPŠ, ale jejich administrátorka p.Andrejchová navrhuje SRPŠ zřídit
samostatné stránky a odkaz na stánkách ZŠ. B.Nová zašle p.Andrejchové
dokumenty k vystavení a zjistí zda je možné využít kdysi navržené stránky
nebo zda je potřeba hledat mezi rodiči ochotného programátora a vytvořit
stránky nové.

•

Na webové stránky školy budou umístěny již existující e-mailové kontakty na
učitele. Škola buduje nový server a aktualizuje www stránky.

•

Ve čtvrtek 10.5.2011 budou od 16 hodin třídní schůzky (sejdou se učitelé
s rodiči a třídní důvěrníci předají aktuální informace o dění v SRPŠ), které
budou pokračovat „informativním odpolednem“. Prosíme L.Plojharovou o
předání informací třídě 6.A a 7.A – a požádat o zvolení třídního důvěrníka.

4. Seznámení hospodářky SRPŠ R.Tomanové s revizní zprávou, vysvětlení

hospodaření, seznámení se změnami hospodaření na šk.r. 2012/2013
•

Je třeba průhledně informovat o hospodaření (webové stránky SRPŠ) a dostát
požadavkům revizní zprávy, která byla třídním důvěrníkům zaslána e-mailem
15.2.2012.

•

Do konce týdne předá p.Plojharová platby a přehlednou tabulku o placení
příspěvků – v loňském roce nezaplatilo 100% rodičů. Zůstatky finančních
prostředků jednotlivých tříd zašle do třídních schůzek p.Tomanová.

•

V budoucnu je třeba zjistit důvody neplacení, dostatečně informovat o SRPŠ a
motivovat ke členství – v případě neuhrazení čl.příspěvku není možné přispívat
celé třídě na výlety atp. Každá třída (resp.třídní učitel) si hospodaří se svými
prostředky.

•

Existující Fond ředitele školy (nyní 9143,- ) zahrnuje sponzorské dary rodičů.
P.Tomanová zjistí od bývalé hospodářky p. Petrákové jak bylo účtováno. Dále je
potřeba zjistit na Finančním úřadě způsob účtování příspěvků na dopravu (dle
revizní zprávy nemohou být v účetnictví sdružení kopie faktur).

5. Stanovy rozlišují Členství ve sdružení INDIVIDUÁLNÍ a KOLEKTIVNÍ. Není zde

stanoveno jakým způsobem členství vzniká a zaniká. Výbor sdružení
jednohlasně schválil připravit na příští školní rok PŘIHLÁŠKU za člena SRPŠ
(především rodiče žáka školy) s informací o právech a povinnostech členů a
automatickým ukončením členství s koncem školní docházky – připraví
K.Pobudová
6. Volba nového revizora za J.Nového a R.Škodovou musí proběhnout na příští

Valné hromadě – zjistěte prosím zda by někdo z rodičů nebyl ochoten 1x za rok
zkontrolovat hospodaření SRPŠ
7. Na každé Valné hromadě musí být schválený členský příspěvek, který byl

doposud 120,- Kč na žáka. Rada sdružení navrhuje zvýšení na minimálně 150,na žáka s možností zaplatit více.
8. Oznámení tř. schůzek – i pro šk. Rok 2012/2013
•

Přelom září/říjen – třídní schůzka

•

První čtvrtek v prosinci – jen informativní odpoledne

•

V průběhu prosince – valná hromada SRPŠ

•

První čtvrtek v květnu – třídní schůzka a informativní odpoledne

9. Vyjádření ředitele ZŠ Mgr. J. Sváčka k dalším otázkám
•

Dotaz M.Kubičkové k odhlašování obědů přes Internet – není možné bez
nákupu nového serveru, ale povinnost každý den objednávat oběd na druhý
den je možné změnit přeprogramováním – M.Kubičková zašle kontakt na
programátora.

•

Dotaz M.Kubičkové k možnosti koupit do učeben ZUŠ nové židle – je možná
postupná obměna

•

Plány na příští školní rok ještě nejsou hotové

•

V rámci projektu „Evropské peníze do škol“ bude nově vybavena počítačová
učebna, nakoupeny interaktivní tabule a další vybavení. 60% z celkové částky
2,5mil.je již k dispozici, ale je třeba dostát všem pravidlům výběrových řízení a
přísným kritériím Městského úřadu J.H.

•

Naopak částka na vzdělávání učitelů bude v příštím roce velmi malá.

10. Debata k projektu „Rodiče vítáni“ – pan ředitel je projektu nakloněn

http://www.rodicevitani.cz/o-projektu/
kritéria jsou přiložena – pošlete je prosím rodičům ve vašich třídách
11. Návrhy na spolupráci – kromě stávajících akcí SRPŠ nabízí spoluúčast v dalších

aktivitách školy – Náměty a návrhy prosím zasílejte na
blanka.nova@gmail.com
12. Jiné
•

I.Pajerová informovala o nových možnostech výuky matematiky

•

Hovořilo se o možnosti nákupu nových učebnic a další

Pro informaci: Stanovy občanského sdružení nesoucího název “SDRUŽENÍ RODIČů a
PŘÁTEL ŠKOLY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jindřichův Hradec II“ byli registrovány 18.6.2010. Na
valné schůzi 2.12.2010 byl na dva roky předsedou sdružení zvolen B.Komínek,
hospodářskou M.Petráková, za výbor: B.Nová a J.Ježek. Revizní komise: R.Škodová, J.Nový.
Nebyl zvolen zástupce za školu, ale je jím pravděpodobně L.Plojharová. Na valné
hromadě13.12.2011 část výboru odstoupila: na dva roky byla novou předsedkyní zvolena
p.Nová, zástupci za výbor jsou K.Pobudová a J.Ježek. Členové revizní komise se nezměnili,
stejně jako zástupce za školu. Dle stanov je třeba volit (či potvrdit) revizní komisi každý
rok, stejně jako Výbor Sdružení (sestaven z třídních důvěrníků).

Zapsala: K.Pobudová o ověřily: M.Kubičková a I.Pajerová

