Rodiče dětem Vyhlídka, z. s., Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem
IČ: 042 24 604, spolkový rejstřík Krajského soudu Ústí nad Labem, spisová značka L 9533
transparentní účet Fio banka: 230 084 99 96 / 2010

Zápis z jednání rady rodičů spolku ze dne 14. 11. 2019
Přítomno: 5 členů rady rodičů, 1 asistentka učitele jako zástupce jednoho z členů, 2 omluveni
(prezenční listina v archivaci u předsedy spolku)

Program jednání:


Zahájení, prezence



Zhodnocení hospodaření v loňském roce

Přehled příjmů a výdajů byl zaslán členům rady e-mailem. Zůstatek ke dni 30. 9. 2019 činil
78 525,63 Kč.


Plán a předběžný rozpočet na aktuální školní rok

Pro opětovně nízkou účast na jednání rady rodičů a trvale nízkou účast při e-mailových
hlasováních spolku se dává ke zvážení, zda členy rady ještě neupomínat SMS (na náklady
spolku).
Plným počtem hlasů byl schválen návrh rozpočtu na školní rok 2019/2020. Novou položkou je
vedení účetnictví, které dosud vedla zdarma p. Smolíková, která ovšem tuto činnost již pro
spolek ukončila a bylo nutno sehnat placenou účetní.
Opět otevřena diskuze kolem zvážení návrhu, zda i nadále dávat mikulášské balíčky neplatícím
dětem, příp. vybrat peníze jen za balíček, návrh pro příští rok, letos se již nestihne
prodiskutovat, odhlasovat, a změnit celou koncepci, protože je již nutno balíčky zakoupit.


Hlasování o návrzích na čerpání z rozpočtu spolku

Plným počtem hlasů byly schváleny následující položky:
- odměna pro deváťáky za uspořádání Halloweenské party 367 Kč - p. uč. Dovolilová
- nákup sladkostí na Halloweenskou party 500 Kč - p. uč. Bitala
(oba příspěvky budou vyplaceny zpětně pouze po doložení účtenek za nákup zboží)
- nákup vybavení odborných učeben: 5 ks mikroskopů, 1 digitálního mikroskopu a uhlíkových
elektrod – p. uč. Kožíšková
- příspěvek 500 Kč na vstupné do hradiště Budeč při výletu turistického kroužku 7. 12. 2019 –
p. uč. Hauzner
Plným počtem nebyly schváleny následující položky:
- model živočišné a rostlinné buňky – p. uč. Kožíšková

Modely jsou dle názoru rady rodičů velmi drahé a jejich využitelnost nízká. Návrh p.
Zahradníkové: modely by bylo možno vytisknout na 3D tiskárně, kterou škola vlastní.


Ostatní

Balení mikulášských balíčků 4. 12. 2019 – pomoc s balíčkováním ze strany žáků se pokusí
zajistit p. as. Kohoutová ve spolupráci s p. uč. Zemanovou, pokud se nepodaří, budou osloveni
rodiče.
Peníze za spolkové příspěvky vybere ve škole od učitelů p. as. Smoleňáková až po tř. schůzkách.
P. Franěk letos končí ve funkci místopředsedy spolku, na jarní schůzi spolu bude potřeba zvolit
jeho nástupce.
Spolek by chtěl zorganizovat odpolední seminář pro rodiče „Jak se propojit s dnešními dětmi“
od společnosti Etické dílny (etickedilny.cz), asistentky slíbily zajistit distribuci informací mezi
učitele a následně rodiče, anketou na webu spolku se zjistí předběžný zájem. Cena při 30
účastnících by byla 40 Kč v jednohodinové verzi semináře, příp. 70 Kč za dvouhodinovou verzi.
Na žádost ředitelky školy budou všem učitelům předány „Pravidla pro podávání žádostí o
finanční příspěvek spolku“.

Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 14. 11. 2019

