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 8. 10. 2020
Přítomno: 7 členů rady rodičů ze 16 (2 omluveni), ředitelka školy (prezenční listina v archivaci
u předsedy spolku)
Program jednání:
• Zahájení, prezence
• Zhodnocení hospodaření v loňském roce
Rekapitulace příjmů a výdajů za loňský školní rok. Zůstatek ke dni 1. 9. 2020 činil 109 250 Kč.
Členský poplatek 200 Kč platí každé dítě ve škole a vybírá se do 31. 10. 2020. Buď prostřednictvím
tř. učitelů nebo převodem na účet 2300849996/2010 s uvedením jména a třídy dítěte.
Žádám zástupce tříd, aby vyzvali své tř. učitele, kteří tak dosud neučinili, aby tuto zprávu předali
všem rodičům prostřednictvím ŽK nebo Bakalářů.
• Informace o sběru
V loňském roce opět velmi poklesla cena za papír. Karton se nevykupuje!!! Naopak opět sbíráme
víčka z PET lahví a sešlápnuté čisté hliníkové plechovky od nápojů (ne plechovky od trvanlivých
jídel). Sbírá se: noviny, časopisy, letáky, katalogy, telefonní seznamy, kancelářský papír, knihy bez
tvrdých vazeb – akceptuje se balení této směsi v kartonové krabici. Samotný karton (rozložené
krabice) nebude do sběru přijat. Podzimní termín sběru se nekoná, uvidí se podle situace na jaře.
Žádám zástupce tříd, aby uvedenou informaci sdělili svým třídním učitelům s tím, že ti ji dále rozšíří
všem rodičům prostřednictvím ŽK či Bakalářů.
• Plán a předběžný rozpočet na aktuální školní rok
Předpokládané příjmy:
54 000 členské příspěvky
?? sběr
Předpokládané výdaje:
10 000 Mikulášské balíčky
2 100 web
2 000 zpracování účetnictví
7 000 pronájem Hraničáře na školní akademii

7 000 mimočítanková četba
5 000 ceny do soutěže Talent
7 000 ceny do soutěže Desetiboj
5 000 ceny do sběrové soutěže
5 000 projekt Exit tour (schváleno v loňském šk. roce a nevyčerpáno)
300 velikonoční soutěž Nejkrásnější kraslice (schváleno v loňském šk. roce a nevyčerpáno)
500 turnaje Člověče, nezlob se, Pexesiáda (schváleno v loňském šk. roce a nevyčerpáno)
10 000 rozlučka 9. tříd
Některé položky byly navýšeny, protože v loňském školním roce bylo čerpáno jen velmi málo
peněz.
• Místopředseda spolku
Po odchodu p. Fraňka, zástupce loňských 9. tříd byl spolek bez místopředsedy. Jediným zájemcem
o funkci místopředsedy se stala p. Zimmermannová z 1. B. Dle stanov spolku je funkční období
stanoveno na 3 roky.
• Ostatní
Informace ředitelky školy o činnosti ve škole, distanční výuce a nově vzniklém školním projektu
Orbis a žádost o čerpání příspěvků na vybavení těchto center. O konkrétních jednotlivých
žádostech vyučujících bude hlasováno ihned, jakmile budou zaslány.
• Diskuze

Zápis vyhotovila Iva Zahradníková, předsedkyně spolku, 13. 10. 2020

