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 18. 10. 2018
Přítomno: 8 členů rady rodičů viz prezenční listina (v archivaci u předsedy spolku)

Program jednání:


Zahájení, prezence



Volba místopředsedy spolku

Zkonstatován úbytek členů rady, špatná docházka současných členů, neochota rodičů
zastupovat jednotlivé třídy. Protože na minulé radě zvolený místopředseda p. Slanec
rezignoval na svou funkci ještě před započetím výkonu funkce, byl novým místopředsedou
spolku zvolen Miroslav Franěk, zástupce 8. A třídy.


Zhodnocení hospodaření v loňském školním roce

Momentální zůstatek 60 922,68 Kč (banka + pokladna). Na příspěvcích vloni vybráno 53 200
Kč, zaplatilo 74% žáků (266 z 356). Podrobný seznam příjmů a výdajů byl členům rady zaslán
předem do mailu.


Plán a předběžný rozpočet na školní rok 2018/2019

Schválen předběžný rozpočet:
- školní knihovna 4000 Kč
- pronájem Hraničáře na akademii 7 000 Kč
- sportovní den 10 000 Kč
- ceny do soutěží (Talent + sběr) 10 000 Kč
- rozlučka deváťáků 4 500 Kč (30 x 150 Kč)
- Mikulášská nadílka 7 000 Kč
O příspěvku na ozdravný pobyt 10 000 Kč bude rozhodováno aktuálně jaře.
Dále schváleny aktuální požadavky:
- 1 900 Kč projekt Etické dílny - projekt byl již schválen v minulém školním roce, avšak
k realizaci dochází až nyní, bývalá 7. třída se letos rozdělila na dvě třídy, 8. A a 8. B, bylo tedy
odhlasováno navýšení tak, aby projekt mohly absolvovat děti z obou tříd
- 500 Kč Dýňování (M. Ptáčková)
- 500 Kč Halloweenská party (R. Bitala)
- 500 Kč Pexesiáda (I. Zívalová)



Sběr starého papíru

- v loňském roce odměny pro více dětí
- pokles ceny papíru ve výkupně
- termín sběrového týdne + dobrovolníci na odpolední sběr
- sbírání plastových víček - namísto charity přímý výkup za peníze


Ostatní

Žádost o finanční prostředky na sportovní den, podaná na jaře na ÚMO Neštěmice byla
zamítnuta.


Informace ředitelky školy

Novinky ve škole, ve výuce, kroužky, nové učebny. Hledá se sponzor na 60 000 Kč na již
zakoupené lední brusle.

Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 31. 10. 2018

