
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 11.10. 2017 

Přítomni: 

Petra Ševčíková, Ing. Pavla Vávrová, Dana Janušková, Edita Dvorná, Ing. Renata Nováková, Zuzana 

Bendová, Romana Bakešová, Ing. Jana Šťovíčková, Mgr. Helena Vavřinová, Bohdana Pašková, Ing. 

Pavlína Rozborová, Radomíra Hrstková, Lenka Legerská, Karolína Burianová 

Nepřítomni: 

Jana Widtmannová, Michaela Bambasová 

Omluveni: 

Petra Hrušková  - plná moc Edita Dvorná, Lenka Rejmanová – plná moc Mgr. Michaela Vacková 

Hosté:  Ing. Bohdana Vaňková 

Zahájení schůze: 1748 hod 
Ukončení schůze:  1900 hod 

Rada rodičů je usnášení schopná. 

Program: 1) Zpráva o plnění usnesení ze schůze Rady rodičů konané dne 30. 3. 2017 

 2) projednání a případné schválení nových projektů pro školní rok 2017-2018 

3) diskuse.  

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

2) Ing. Pavlína Rozborová navrhla změny v programu, konkrétně bod č. 2 z „Schválení nových 
projektů“ na „Projednání a případné schválení nových projektů pro školní rok 2017-2018“. Dále 
navrhuje doplnit program o bod č. 3 Ukončení funkčního období předsedy Spolku a Kontrolní komise 
Spolku a stávající bod č. 3 – diskuse posunout na bod č. 4 

Hlasování: pro: 16, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila program schůze včetně navržených změn 

3) Ing. Pavlína Rozborová přednesla zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady Rodičů ze dne 
30. 3. 2017. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady rodičů dne 30. 3. 
2017. 

4) Žádost o financování nebo spolufinancování projektů  

I. Mgr. Michaela Vacková jako zástupce učitelů zažádala o financování nebo spolufinancování 
následujících projektů: 

 a) pitný režim – nákup šťáv pro zajištění pitného režimu žáků. 
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Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek na nákup šťáv do max. Výše 3 000,- Kč. 

 b) odměny v soutěžích – pro aktivní žáky, kteří se účastní soutěží jako reprezentanti školy. 

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek na odměny za účast v soutěžích do maximální 
výše 3 000,- Kč. 

 c) besedy společnosti ACET ČR z. s. – uhrazení alespoň části nákladů na přednášky pro žáky na 
téma vztahy, přátelství, láska, nebezpečí v kyberprostoru, šikana. Přednášky se budou konat v březnu, 
jsou určeny pro žáky 2. stupně a uskuteční se v osmi dvouhodinových blocích. Cena za přednášky 
včetně dopravy činí 5 450,- Kč. 

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku v plné výši.  

 d) exkurze do ÚŽFG AV ČR Liběchov – příspěvek na dopravu žáků ve výši 600,- Kč 

O žádosti nebylo nutné hlasovat, přihlásil se zástupce třídy, který částku zajistí jako sponzorský dar. 

 e) exkurze do Prahy – Staroměstská radnice -  žádost o finanční příspěvek pro žáky 6. A a B na 
vstup (70,- Kč na žáka) do objektu a na dopravu žáků.  

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek pro žáky šestých tříd na vstupné a dopravu ve 
výši 2 000,- Kč. 

II. Paní Hrstková zažádala o příspěvek na nákup keramické hlíny pro kroužek keramiky, který na škole 
vede. 

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek na keramickou hlínu ve výši 2 000,- Kč. 

5) Ing. Pavlína Rozborová upozornila Radu rodičů na končící mandát předsedkyně Spolku a zároveň 
končící mandát Kontrolní komise. Je tedy potřeba už nyní přemýšlet o kandidátech na nového funkční 
období. 

6) Diskuse 

 a) paní Dvorná, zástupce IV. třídy vznesla dotaz na internetové hlasování, které proběhlo o 
prázdninách a týkalo se exkurze třídy na Letiště Václava Havla v Praze. Protože toto hlasování 
neproběhlo úspěšně a příspěvek kvůli tomu nemohl být poskytnut, ptá se, jestli je možné hlasovat 
pro nějaký jiný projekt pro tuto třídu, která má nejvyšší počet členů v porovnání s ostatními třídami 
sdružení a tedy ji logicky mrzí, že jí nebylo vyhověno. 

Hlasování: pro: 16, proti: 0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek na jakýkoli projekt pro třídu IV. B jako 
kompenzaci za zmařené hlasování. 
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6) Závěr: příští pravidelná schůze Rady rodičů se bude konat v březnu 2018 a to v takovém termínu, 

aby zástupci tříd mohli na podzimních třídních schůzkách efektivně informovat o činnosti spolku. 

 

Zapsala: Ing. Renata Nováková 

 

 

 

 

 

 

 


