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 4. 10. 2017
Přítomno: 6 členů rady rodičů z celkových 18, pokladník, viz prezenční listina (v archivaci
u předsedy spolku)
Hosté: Mgr. Marie Čápová - ředitelka školy, Mgr. Gabriela Koštířová - učitelka, p. Kohoutová
a p. Šebeňová - asistentky pedagoga

Program jednání:
- Zahájení, prezence
- Zhodnocení hospodaření v loňském školním roce
Účetní zůstatek z minulého školního roku činí 59.706,- Kč. Z loňského roku nebyly ještě
vyčerpány peníze na knihy do školní knihovny kvůli odsunutému dotisku požadovaného
titulu.
Spolek by uvítal investice trvalejší hodnoty ve škole, nikdo z učitelů v uplynulých letech
nereagoval s požadavkem potřebných věcí.
- Způsob výběru aktuálních příspěvků
V letošním šk. roce se na žádost učitelů a po schválení spolkem vybírá příspěvek jen
v jednom termínu a za každé dítě bez rozdílu sourozenců a to 200,- Kč/žáka.
P. uč. Koštířová a p. asistentky p. Kohoutová a p. Šebeňová přednesly své rozhodnutí
nespolupracovat se spolkem a nevybírat od žáků příspěvky pro spolek. Nutno zjistit, které
třídy z 1. stupně příspěvek nevybírají a projednat náhradní řešení. Dále p. Kohoutová
přednesla kritiku spolku – nulovou aktivitu v oblasti dotací a sponzorství, zároveň nabídla své
poradenství v oblasti zorientování se, kde hledat nabídky.
- Plán a předběžný rozpočet na aktuální školní rok
Byl projednán jen předběžný plán příjmů a výdajů. Skutečný stav se bude odvíjet od vyřešení
situace s výběrem a skutečně vybraných příspěvků od rodičů. Až poté bude hlasováno
o jednotlivých položkách.
- Předpokládané příjmy:
Příspěvky 50.000,Sběr 20.000,-

- Předpokládané výdaje:
Mikuláš 7.000,Knihovna 7.000,Pronájem Hraničáře: 6.500,Ceny do soutěží: 12.000,Ceny sportovní den: 10.000,Rozlučka deváťáci: 150,-/žáka
Akce v družině: 4.000,Vlastní webové stránky spolku: 1.800,-/ročně
P. Šteiner nabídl zprostředkování sponzorského daru od zaměstnavatele.
- Informace ředitelky školy
Paní Čápová informovala zástupce tříd o novinkách ve škole, o plánovaných kroužcích,
akcích, výuce, investičních akcích…
- Informace k předání rodičům na tř. schůzkách
- spolek shání pokladníka pro vedení účetnictví od ledna 2018
- je nutno rodiče informovat o hospodaření spolku, o tom, kam šly výdaje
- chybí 4 zástupci rodičů ze tříd 2. A, 3. C, 4. N, 6. A. Byli kontaktováni tř. učitelé, dořeší
s rodiči na tř. schůzkách

Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 5. 10. 2017

