
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 5.4. 2018 

Přítomni: viz prezenční listina 

Nepřítomni: Michaela Bambasová 

Omluveni: Petra Hrušková 

Hosté:  Mgr. Michaela Vacková 

Zahájení schůze: 1720 hod 
Ukončení schůze: 1845 hod  

Rada rodičů je usnášení schopná. 

Program: 1) Zpráva o plnění usnesení ze schůze Rady rodičů konané dne 11. 10. 2017 

 2) Informace Kontrolní komise k hospodaření spolku 

 3) volba předsedy a místopředsedy Spolku 

4) projednání a případné schválení nových projektů pro závěr školního roku 2017-

2018 

3) diskuse.  

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

2) Pavlína Rozborová navrhla změny v programu, konkrétně bod č. 3, volba předsedy a místopředsedy 
Spolku navrhuje posunout za bod č. 4 a vzájemně je tak vyměnit. 

 Hlasování: pro: 18, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila program schůze včetně navržených změn 

3) Pavlína Rozborová přednesla zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady Rodičů ze dne 10. 
11. 2017. Zpráva je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila zprávu o plnění usnesení přijatých na schůzi Rady rodičů dne 10. 
11. 2017. 

4) Žádost o financování nebo spolufinancování projektů  

I. Mgr. Radka Zelenková zažádala o příspěvek pro sociálně slabého žáka na třídní výlet změnou účelu 
příspěvku původně určeného na závěrečnou rozlučku pro 9. třídu. O tomto požadavku bylo 
rozhodnuto 10. 12. 2017 prostřednictvím internetového hlasování a příspěvek byl nadpoloviční 
většinou schválen. 

Usnesení: Rada rodičů schválila změnu účelu příspěvku ve výši 1000,- Kč který bude použit pro 
sociálně slabého žáka na třídní výlet. 

II. Mgr. Michaela Vacková jako pověřená prozatímním vedením školy, tlumočila žádosti o financování 
nebo spolufinancování následujících projektů: 
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 a) sada výtvarných a tvořivých pomůcek – tvorba posterů, výroba dárečků k zápisům atd. – 
velkoformátové čtvrtky a papíry, barevné kartony, krepový papír, fixy, ozdobné nůžky, … O příspěvek 
žádá Mgr. Michaela Vacková. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek na nákup sady výtvarných a tvořivých pomůcek 
do max. výše 3 000,- Kč. 

 b) vstupenka do kina – pro vítěznou třídu v soutěži tematických pátků pořádaných školním 
žákovským parlamentem. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila finanční příspěvek na vstupenky do kina pro vítěznou třídu 
v soutěži tematických pátků do maximální výše 4 000,- Kč. 

 c) projektové dny – krytí alespoň části nákladů (materiál, potraviny, služby, pomůcky, besedy 
s osobnostmi veřejného života). Projekt proběhne v době školních zájezdů s žáky, kteří se zájezdů 
nezúčastní. O příspěvek žádá Mgr. Michaela Vacková. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení:  
Rada rodičů schválila finanční příspěvek na projektové dny do maximální výše 10 000,- Kč. 
 

d) 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 ve 
školním roce 2018/2019 a jsou určeny pro žáky 5. – 9. tříd. Předpokládaná cena za přednášky včetně 
dopravy činí 5 500,- Kč. O příspěvek žádá školní metodička prevence Mgr. Šárka Stránská. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:0. 

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

 e) šerpy pro 9. ročníky – příspěvek na zhotovení šerp pro žáky 9. tříd ve výši 3 000,- Kč s tím, 
že 9. B chce částečně financovat výrobu šerp změnou účelu příspěvku na závěrečný večírek. O 
příspěvek žádají Mgr. Radka Zelenková a Mgr. Kateřina Sarnovská. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se:0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku třídě 9. A ve výši 1000,- Kč a třídě 
9. B změnou účelu příspěvku na závěrečný večírek, tj. příspěvek ve výši 1000, Kč.  

 f) Mirakulum – příspěvek na dopravu pro žáky třídy 2. A a 2. B ve výši 2000,- Kč.  O příspěvek 
žádá Mgr. Eva Kloboučníková. 

Hlasování: pro:14, proti:2, zdrželo se:1. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku na dopravu do parku Mirakulum 
v max. výši 2 000,- Kč. 
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g) Sportovní kurz – příspěvek ve výši cca 1 500 – 2 000,- Kč na sportovní aktivity, půjčení raftů 

a koloběžek pro žáky 5. A. O příspěvek zažádala Mgr. Raduše Čermáková. 

Hlasování: pro:15, proti:2, zdrželo se: 0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku pro žáky 5.A ve výši max. 1 500,- 
Kč. 

 h) Bezděz – vstupné pro žáky 7. A na hrad v rámci pobytu ŠVP třídy v celkové výši 1 500,- Kč. O 
příspěvek žádá Mgr. Lidmila Bartáková. 

Hlasování: pro: 15, proti: 2, zdrželo se: 0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku na vstupné do hradu Bezděz ve 
výši 1 500,- Kč. 

 ch) Projektový zájezd Německo – příspěvek  ve výši 3 000,- Kč na vstupné do různých institucí 
v rámci zájezdu. Zájezdu se zúčastní ve větší míře žáci 7. B, o příspěvek žádá Mgr. Milena Tamelová. 

Hlasování: pro: 15, proti: 2, zdrželo se: 0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku na vstupy v rámci projektového 
zájezdu do Německa v max. výši 3 000,- Kč. 

 i) Památeční trika – příspěvek na zakoupení a potisk památečních trik pro žáky budoucí třídy 
9. A ve výši 2 000,- Kč (z toho 1000,- Kč jako změna účelu příspěvku na závěrečnou rozlučku devátých 
tříd). O příspěvek žádá Ing. Daniela Ronová. 

Hlasování: pro: 17, proti:0, zdrželo se: 0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila poskytnutí finančního příspěvku na nákup a potisk památečních 
trik ve výši 2 000,- Kč, z toho 1 000,- Kč změnou účelu příspěvku na závěrečný večírek deváté třídy. 

 

III. Mgr. Lucie Rybářová, třídní učitelka 4. B zatím neupřesnila požadavek na poskytnutí příspěvku 
přislíbeného již na schůzi Rady rodičů dne 10. 11. 2017 za zmařené hlasování, ale uvedla, že se bude 
jednat o příspěvek na dopravu nebo vstup v rámci třídního výletu, a to zhruba ve výši 2 000,- Kč.                    

Rada rodičů vzala tuto informaci na vědomí. 

 

IV. Paní učitelka Mgr. Karolína Moravová požádala o změnu účelu příspěvku odsouhlaseného na 
podzimní schůzi Rady rodičů, vzhledem k tomu, že původní záměr – výlet do Prahy – nebyl povolen 
ředitelem školy, PaeDr. Milanem Němcem a příspěvek na vstupné do Staroměstské radnice tak 
nemohl být poskytnut. Konkrétní záměr zatím není znám, ale bude se jednat o podobný projekt, tj. 
doprava nebo vstup v rámci třídního výletu. 

Hlasování: pro:17, proti:0, zdrželo se: 0. 

Usnesení: Rada rodičů schválila změnu účelu přislíbeného finančního příspěvku ve výši 2 000,- Kč za 
neuskutečněný projekt. 

5) Ing. Pavlína Rozborová, které končí tříleté funkční období ve funkci předsedkyně spolku, navrhuje 
jako novou předsedkyni Spolku dosavadní místopředsedkyni, Ing. Renatu Novákovou. Další kandidát 
nebyl navržen. 
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Hlasování: pro:16, proti:0, zdrželo se: 1. 

Usnesení: Rada rodičů schválila novou předsedkyni Spolku, Ing. Renatu Novákovou. 

6) Vzhledem k tomu, že zvolením Ing. Renaty Novákové do funkce předsedkyně Spolku tento nemá 
místopředsedu, vyvstala potřeba zvolit novou místopředsedkyni. Jako jediná kandidátka byla 
navržena Mgr. Hana Davídková. 

Hlasování: pro:16, proti:0, zdrželo se: 1. 

Usnesení: Rada rodičů schválila novou místopředsedkyni Spolku, Mgr. Hanu Davídkovou. 

7 )Diskuse 

 a) Ing. Pavlína Rozborová poděkovala zástupcům tříd za podporu své činnosti v začátcích 
fungování Spolku a za dobrou spolupráci zejména s oběma místopředsedkyněmi a pokladníky. 
Vyslovila přesvědčení, že Spolek má svůj význam a smysl i přes všechny počáteční potíže svého 
fungování. Doufá, že Spolek bude i nadále pokračovat ve své činnosti a ona sama se těší na práci jako 
řadový zástupce třídy. 

 

 b) Mgr. Michaela Vacková, v současné době pověřená dočasným vedením školy informovala 
zástupce tříd o aktuálním dění ve škole, zejména o situaci kolem přerušení výkonu funkce PaedDr. 
Milana Němce, MBA. 

  

6) Závěr: příští pravidelná schůze Rady rodičů se bude konat v říjnu 2018 a to v takovém termínu, aby 

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

 

Zapsala: Ing. Renata Nováková 

 

 

 

 

 

 

 


