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 9. 4. 2019
Přítomno: 5 členů rady rodičů, 2 omluveni (prezenční listina v archivaci u předsedy spolku)

Program jednání:


Zahájení, prezence



Schválení hospodářského výsledku

Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 107 665,63 Kč byl schválen a převeden na
nerozdělený zisk.


Vedení účetnictví

Účetní p. Smolíková ukončila práci účetní ve spolku k 31. 3. 2019 odevzdáním účetní závěrky
2018. Vykonávala tuto činnost zdarma, bude potřeba zajistit placenou účetní. Z tohoto důvodu
byla odhlasována změna stanov spolku, článek V. bod 6 takto:
„Dispoziční právo k účtu má předseda, místopředseda a třetí osoba, zvolená radou rodičů,
vždy v kombinaci dvou osob.“
Třetí osobou byla zvolena p. Gabriela Morávková, zástupce třídy 4. A.


Zhodnocení výběru členských příspěvků

Ve škole je momentálně 378 žáků, z nich příspěvek alespoň částečně zaplatilo 268 žáků, tedy
úspěšnost jen 70% (oproti loňským 74%), třída 6. B neodevzdala na příspěvcích nic. Celkem
bylo v letošním šk. roce vybráno 53 400 Kč.


Nedávné žádosti

Odhlasovaný nákup party stanů bude uskutečněn v nejbližší době.
Zamítnuta žádost tříd 6. A + 6. B o příspěvek na ozdravný pobyt.
Odhlasován nákup nové váhy na sběr.


Sběr starého papíru a plastových víček

P. Breškovec (tatínek dětí naší ZŠ) se nabídl a odveze sebraná plastová víčka do výkupny
Rynoltice. Sběr víček je tímto ukončen z důvodu neefektivnosti a náročnosti celé akce – víčka
je nutno přebrat dle žádosti výkupce a odvézt na vlastní náklady do nejbližší výkupny.

Sběr starého papíru je naplánován na 23. – 30. 4. 2019, p. Franěk zajistí 24. 4. 2019 odpolední
službu.


Informace ředitelky školy

Novinky ve škole, plán akcí:
11. 4. 2019 finále soutěže Talent – spolek přispěl na ceny 4 000 Kč, ceny vítězům předá p.
Franěk
29. 4. 2019 Plackofest
30. 5. 2019 O pohár paní ředitelky – spolek financuje ceny
18. 6. 2019 Školní akademie – pronájem sálu platí spolek, nutno zaslat objednávku sálu
Stále se hledá se sponzor na 60 000 Kč na lední brusle pro výuku bruslení žáků.

Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 13. 4. 2019

