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

Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 18.11.2015
Přítomni: Jana Widtmannová, Lenka Rejmanová, Edita Dvorná, Renata Nováková, Pavlína
Kráčmerová, Romana Bakešová, Jana Šťovíčková, Hana Vavřinová, Pavlína Rozborová, Radmila
Hrstková, Lenka Legerská, Karolína Burianová, Gabriela Hlavatá, Dana Janušková, Markéta Janíčková
Nepřítomni: zástupci tříd 1.B, 5.B a 8.A.
Hosté: Mgr. Michaela Vacková, Alexandr Krátký
Zahájení schůze:
Ukončení schůze:

18.10 hodin
18.55 hodin

Rada rodičů je usnášení schopná.
Program:

1.

projednání a schválení projektů na školní rok 2015/2016
diskuse.

Ing. Pavlína Rozborová zahájila schůzi a konstatovala, že schůze je usnášení schopná.

2.
Radě rodičů byl Mgr. Michaelou Vackovou, zástupkyní ředitele školy, přednesen návrh na
realizaci následujících projektů:
a) Nákup společenských deskových her.
Učitelé školy by přivítali nákup her, které by používali k výuce (zejména na 1. stupni), ale
také při školních výletech nebo další organizované činnosti. V závislosti na poskytnuté
částce by se typově jednalo o didaktické, volnočasové i sportovní venkovní hry. Svou
žádost zdůvodňují faktem, že v rozpočtu školy se na nákup podobných pomůcek jen
špatně hledají finanční prostředky.
Usnesení: Rada rodičů schválila nákup volnočasových a didaktických deskových her do max. výše
5000,- Kč. Rada rodičů dále rozhodla o možnosti dalšího nákupu v roce 2016, a to v závislosti na výši
získaných finančních prostředků od členů sdružení.
b) Pitný režim.
Vedení školy zažádalo o finanční příspěvek na pitný režim. Škola poskytuje žákům během
celého dne nápoje tak, aby bylo možné tento režim dodržovat. V současné době je však
částka hrazená ze sběrových aktivit školy nedostačující. Proto bylo zažádáno o příspěvek
na nákup šťáv.
Usnesení: Rada rodičů schválila nákup šťáv do max. výše 3000,- Kč.
c) Odměny pro žáky za fotografickou a literární soutěž.
Mgr. Vacková v souvislosti s uskutečněnými zájezdy žáků do Skotska a Walesu připravuje
soutěž o nejlepší fotografie z tohoto pobytu. Pro tuto soutěž žádá Radu rodičů o
zakoupení odměn, konkrétně o knihy psané v anglickém jazyce. Jeden z přítomných členů
Rady rodičů navrhl tuto soutěž zajistit sponzorsky. O tomto návrhu tady nebylo třeba
hlasovat.
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d) Pomůcky pro projektové vyučování.
Obdobně, jako v případě deskových her, žádají učitelé Radu rodičů o poskytnutí příspěvku
na nákup pomůcek pro projektové vyučování. Jednalo by se o různé druhy papírů
(krepové, barevné), flipchartové bloky, fixy, chodníkové křídy, prstové barvy, motivační
razítka apod. Tyto pomůcky se využívají zejména u skupinových projektů a nejsou
v běžném vybavení školy.
Usnesení: Rada rodičů schválila nákup pomůcek pro projektové vyučování v max. výši 5000,- Kč.
3.

Diskuse
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

4.

Závěr: příští pravidelná schůze Rady rodičů se bude konat březnu 2016.

Zapsala: Mgr. Gabriela Hlavatá

