12. 10. 2016

SCHŮZKA S TŘÍDNÍMI DŮVĚRNÍKY
1. Zahájení schůzky
2. Volba předsedy SRPŠ
Z důvodu střetu zájmu (členství ve školské radě) odstupuje pan Ladislav Chadim z funkce
předsedy SRPŠ.
Navržený kandidát: Leona Závodníková
Hlasování: pro – 17
zdržel se – 1
proti – 0
Novou předsedkyní sdružení se stává paní Leona Závodníková.
3. Projednání návrhu stanov spolku
Všechna občanská sdružení se s účinností nového občanského zákoníku stala spolky. Provedení
změny názvu budou kontrolovat rejstříkové soudy. Přizpůsobení názvu ale není jedinou povinností
spolků – do konce roku 2016 zákon vyžaduje, aby i jejich staré stanovy přesně odpovídaly
požadavkům nového občanského zákoníku.
Stanovy byly projednány. Ředitel školy je vyvěsí na webové stránky a informuje rodiče, aby se s nimi
seznámili. Schvalovat je bude plenární zasedání 19. 10. 2016.
4. Rozpočet SRPŠ
Na účtu je asi 4.500 Kč. Platby za dopravu za plavání není možné hradit – nyní hradí škola.
Je třeba zvážit, jakým způsobem navýšit a rozdělovat (nebo vůbec) prostředky spolku (sdružení).
Z diskuze vyplynuly následující možnosti:
1) 200 |Kč na žáka do SRPŠ

solidární platby jako doposud pro každý ročník

2) 200 Kč pro svoji třídu

(není technicky možné, aby učitel shromažďoval takovou sumu)

3) menší obnos -100, 80 Kč

solidární (pouze lyže, plavání)

4) nevybírat žádnou částku
Rozhodnutí důvěrníků:
Předpokládaný příjem pro letošní rok je 120.000 Kč.
Hradit se bude:

výdaje na LVK – 20.000 Kč
výdaje na dopravu na plavání – 40.000 Kč
ostatní platby zatím provádět nebudeme.

Diskuze: Rodič odmítne vstoupit do spolku, aby nemusel platit 200 Kč příspěvek. V tom případě ale není
členem spolku a dítě nemá na příspěvky a podporu od spolku nárok.
5. Informace ředitele
- Majetek sdružení
Po provedení transformace převede spolek lyže na školu. Jiný majetek nemá.
- Informování rodičů o prospěchu
Od letošního roku je na druhém stupni zavedena elektronická žákovská knížka.

- Informace ředitele o stavebních pracích a vybavení školy.
- Speciální pedagog
Rozšířili jsme služby Školního poradenského pracoviště o speciálního pedagoga. Škola ho platí ze
svých prostředků.
- Počty žáků do budoucna
Předpoklad je, že počet žáků bude stále stoupat.
Kapacita školní družiny
Kapacita školní družiny je 175 dětí. Děti, které jsou přes tento počet, jsou umístěny v Družinovém
kroužku; ten zřizuje škola ze svých prostředků. Letos jsme tak mohli umístit všechny zájemce.
- Plánované vybavení
Prioritou je nákup žákovských lavic a židlí a nábytek do místností v budově Tišnovská.
6. Různé
- Kvalita obědů
Bude řešit předsedkyně s ředitelem (dotazník, ochutnávky…?)
- Přebíhání přes silnici
Žáci prvního stupně přebíhají na přechodu těsně před kamiony.
Žáci budou poučeni, zajistí ředitel.
- Termín třídních schůzek
V době úředních hodin jsou někteří rodiče v zaměstnání.
Ředitel: Protože lze domluvit schůzku i individuálně, pro letošní rok to měnit nebudeme. Beru to
jako námět k diskuzi.
- Obědy 1. 9. a 30. 6.
V tuto dobu není zajištěný ani pobyt dětí ve škole, ani jídlo v jídelně. Rodiče si musí brát dovolenou i
mimo prázdniny.
Ředitel přislíbil nápravu stavu. Bude informovat.
- Lyžařský kurz
Jezdit na kurz jinam než na Fajtův kopec
Ředitel: Tento námět se opakuje poněkolikáté. Kurz slouží tomu, aby se děti naučily lyžovat. Areál je
pro to dostačující. Výraznou výhodou je minimální cena, kterou za kurz rodiče platí. Pro zdatné
lyžaře jsme schopni uspořádat několik jednodenních výjezdů na náročnější sjezdovky.

7. Příští schůzka
proběhne

5. 1. v 17:00 hodin (den po rodičovských schůzkách).
*****

Leona Závodníková

