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

Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 21.10.2016
Přítomni: Karschová (plná moc Janušková), Hrušková, Widtmannová, Dvorná, Nováková, Bakešová,
Vavřinová, Pašková, Rozborová, Legerská (plná moc Hrstková), Burianová, Hlavatá
Nepřítomni: zástupci tříd II. B, IV. B, IX. A
Omluveni: Šťovíčková, Rejmanová
Hosté: Mgr. Michaela Vacková
Zahájení schůze:
Ukončení schůze:

17.45 hod
18.45 hod

Rada rodičů je usnášení schopná.
Program:

Zpráva o plnění usnesení ze schůze Rady rodičů konané dne 31. 3. 2016
projednání a případné schválení projektů na I. pololetí školní rok 2016-2017
diskuse.

1) Ing. Pavlína Rozborová zahájila schůzi a konstatovala, že schůze je usnášení schopná.
2) Ing. Pavlína Rozborová přednesla zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady Rodičů ze dne
31. 3. 2016. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů schválila zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady rodičů dne 31. 3.
2016.
3) Radě rodičů byl Mgr. Michaelou Vackovou, zástupkyní ředitele školy, přednesen návrh na realizaci
následujících projektů:
a) Protidrogový vlak
Školní metodik prevence žádá jakýkoli příspěvek na žáka pro třídy VIII. A a VIII. B (celkem 56
žáků). Cena na žáka v plné výši je 150,- Kč.
Radě rodičů byl v souvislosti s tímto požadavkem předložen návrh Mgr. Heleny Vavřinové o
možnosti projednání příspěvku z grantového programu pro ZŠ Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví (prevence sociálně patologických jevů). Paní Vavřinová bude informovat o
jednání Radu rodičů, která v souvislosti s výsledkem jednání bude dodatečně hlasovat o
poskytnutí tohoto příspěvku.
Usnesení: Rada rodičů odložila hlasování po projednání výše příspěvku na MÚ Mělník.
b) Nákup didaktických a společenských her
Učitelé na základě pozitivních zkušeností s prvním nákupem her a jejich využitím při práci
s žáky, žádají o příspěvek na další didaktické a společenské hry.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů souhlasí s nákupem her v ceně max. 3000,- Kč.
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c) Zajištění pitného režimu
Mgr. Michaela Vacková zažádala vzhledem ke kladnému ohlasu žáků a učitelů školy, o nový
příspěvek na nákup šťáv, které jsou používány pro zajištění pitného režimu žáků školy.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Spolek poskytne škole šťávy v celkové hodnotě max. 3000,- Kč.
d) Odměny za účast v soutěžích
Mgr. Michaela Vacková žádá Spolek o jakýkoli příspěvek na nákup odměn pro žáky, kteří se
účastní různých soutěží, ale nedosáhnou na prvenství a tedy nejsou nijak odměněni
organizátorem soutěže. Rada rodičů žádost projednala a rozhodla o podpoře žáků soutěžících
ve školních kolech předmětových či jiných soutěžích. Vyčlení pro tento účel finanční částku, ze
které bude postupně proplácet školou zakoupené odměny.
Hlasování: pro:13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů vyčlenila částku 3000,- Kč na jeden školní rok za účelem nákupu
odměn pro účastníky školních soutěží.
e) CD přehrávač
Učitelé žádají Radu rodičů o nákup CD přehrávače, který by byl ve sborovně k dispozici
učitelům pro výuku jiných, než jazykových předmětů.
Hlasování: pro: 0, proti: 13, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů zamítla jednohlasně žádost o zakoupení CD přehrávače.
f) Pojištění žákyň
Školní metodik prevence žádá o proplacení pojištění čtyř žákyň, které byly vybrány k natáčení
filmu s protidrogovou tématikou. Jeden z přítomných členů Rady rodičů navrhl tuto akci
zajistit sponzorsky. O tomto návrhu tady nebylo třeba hlasovat.
g) Nákup licencí interaktivních jazykových kurzů
Mgr. Michaela Vacková žádá Radu rodičů o poskytnutí příspěvku na nákup licencí pro
interaktivní výuku jazyků. Jedná se o zvýhodněnou cenu pro školy – 120,- Kč na žáka. Využití
této licence je již ve výuce prověřené, ale předpokládá, aby měl program zakoupený každý žák
ze skupiny. Někteří rodiče však nemají možnost tuto cenu zaplatit. Mgr. Vacková žádá o
příspěvek pro třídy VI. A a VII. A, celkem 36 žáků.
Rada rodičů prodiskutovala tento návrh a došla k závěru, že není možné poskytovat tento
příspěvek jen vybraným třídám (či části tříd). Navrhuje ale založit „Fond pro sociálně slabé
žáky“, ze které je možné proplatit např. i tuto licenci těm, kteří si skutečně nemohou nákup
licence dovolit. Podrobnosti o využití finančních prostředků z tohoto fondu jsou uvedeny
v diskusi.
Hlasování: pro: 0, proti: 13, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů zamítla návrh na poskytnutí příspěvku pro zakoupení licencí.
4) Diskuse
a) Na žádost nově zvolených zástupců tříd byl podrobně vysvětlen princip a možné způsoby
(zejména hotovostní) při vybírání členských příspěvků.
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b) Místopředsedkyně Spolku, Mgr. Gabriela Hlavatá, informovala Radu Rodičů, že na konci
školního roku ukončí členství ve Spolku a bude tedy nutné již na jarní schůzi zvolit nového
místopředsedu spolku. Vyzvala přítomné, aby již v současné době uvažovali o možných
kandidátech na tuto funkci.
c) Ing. Pavlína Rozborová informovala členy Rady rodičů o úskalích internetového hlasování
v nezbytně nutných případech. Problém je překvapivě způsoben zejména zdlouhavostí
hlasování, kdy někteří členové nenavštěvují e-mailovou poštu každý den, a tedy zjistí někdy až
po několika dnech, že je třeba urychleně hlasovat. Druhým problémem je zatěžování členů
stále častějšími žádostmi o rozhodnutí poskytnutí příspěvku mimo pravidelné schůze Rady.
Zástupci rodičů projednali tuto situaci a upravili podmínky pro internetové hlasování tak, že se
tento způsob bude používat opravdu jen v nejnutnějších případech. Při vyhlášení hlasování
bude v předmětu zprávy vždy určen termín nepřekračující 10 pracovních dnů, do kterého je
nutné hlasovat. Po tomto datu nebude ten, kdo se nevyjádří k hlasování, započítán do počtu
hlasujících.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů upravila podmínky internetového hlasování.
d) Mgr. Gabriela Hlavatá přednesla návrh na podporu aukce výtvarných prací žáků, která by se
mohla uskutečnit při školní akademii. Spolek by se podílel na akci nákupem rámů na obrázky
žáků a zajistil by jejich vystavení a samotný prodej. Výtěžek prodeje by připadnul celý škole a
podpořil by předem vybranou akci.
Rada rodičů projednala daný návrh, zhodnotila jej jako zajímavý nápad a rozhodla se podpořit
jej v případě, že bude o takovou akci ze strany školy zájem.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů navrhuje škole uspořádat a finančně i organizačně podpořit aukci
výtvarných prací žáků školy při školní akademii.
e) Rada rodičů navrhuje Vytvoření“ Fondu pro sociálně slabé žáky“, ze kterého by bylo možné
financovat nejrůznější akce a činnosti těchto žáků. O potřebnosti žáka rozhoduje učitel, který
chce z fondu čerpat, musí však respektovat podmínky čerpání z fondu. Každé dítě může čerpat
z fondu max. 2x ročně do max. celkové výše 150,- Kč. Příspěvek může být poskytnut zejména
na vstupné, jízdné, nákup pomůcek apod. z fondu nemůže být poskytnut příspěvek na pobyt
žáků na různých kurzech, vícedenních výletech či školách v přírodě. Rada rodičů do fondu vloží
částku 4000,- Kč, která může být při jarní schůzi Rady rodičů navýšena v závislosti na výši
vybraných příspěvků.
Hlasování: pro:13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů zřizuje „Fond pro sociálně slabé žáky“ ve výši 4000,- Kč.
f) Rada rodičů navrhuje nákup knih pro žáky prvních tříd, které by jim byly předány při akci
Pasování na čtenáře, pokud budou mít vyučující prvních tříd o takovou akci zájem.
Hlasování: pro:13, proti: 0, zdrželo se: 0.
Usnesení: Rada rodičů navrhuje škole podpořit akci Pasování na čtenáře nákupem knižních
odměn v max. výši 2000,- Kč na jednu třídu.
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g) Rada rodičů projednala návrh svých členů na pravidelné každoroční poskytování příspěvku
ve výši 1000,- Kč na jednu třídu pro žáky devátých tříd. Tento příspěvek je určen na jejich
závěrečné rozloučení se základní školou – občerstvení při posezení – pokud bude třída toto
posezení pořádat.
Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželo se: 0.

6) Závěr: příští pravidelná schůze Rady rodičů se bude konat březnu 2017.

Zapsala: Mgr. Gabriela Hlavatá

