
Zápis z Rady rodičů č. 01 ze dne 7. 4. 2014 
 
Přítomni: Horáková Adéla, Bláhová Petra, Lukášová Anna, Dis, Ing. Jiří Tymel, Mgr. Němečková Ivona, 
Křivská Ivana, Novotná Jitka, Ing. Blažková Taťána, Jung Václav, Schejbal Václav, Ing. Sluka Jan, Krtičková 
Alena, Ing. Kropáček Vladimír, Bc. Krákorová Andrea 
Hosté: Mgr. Milt Vladimír, Mgr. Kupková Irena 
 
1. Členy výkonného výboru byli zvoleni:  předseda – Adéla Horáková 
      místopředseda – Václav Schejbal 
      pokladník – Anna Lukášková, DiS. 
2. Domluvení pokynů pro hlasování ve třídách o stanovách vznikajícího Spolku rodičů. 
3. Pro pružnější jednání mezi rodiči žáků školy bylo domluveno, aby si každý člen rady zajistil kontakty na 

rodiče ve své třídě. 
4. Upozornění na formu zápisů z třídních schůzek. 
5. S ředitelem školy domluveno zveřejňování zápisů z jednání Rady rodičů na nástěnce školy a na webových 

stránkách školy. 
6. Projednání postupu realizace voleb do Školské rady. 
7. Přijetí návrhu konání jednání Rady rodičů až po třídních schůzkách (18:00) a to od podzimu 2014. 
8. Přijetí návrhu realizovat 15 minutovou diskuzi rodičů ve třídách na začátku třídních schůzek bez 

přítomnosti třídního učitele tak, aby rodiče dostali prostor vyjádřit se k problémům svých dětí, případně k 
problémům spolupráce se školou. 

9. Projednání rozpočtu a odsouhlasení změn v čerpání finančních prostředků 
- do konce školního roku bude z plánovaných výdajů počítáno již jen s Akademií: 5000,-; se sladkostí ke 

Dni dětí: 1650,-  
- mimořádně bude čerpáno 5350,- Kč + z rezervy 2150,- Kč na cestu žáků na soutěž do Třeboně, na 

zbývajících výdajích je nutná spoluúčast rodičů žáků, kteří na tuto soutěž pojedou  
- nebude již docházet k duplicitnímu čerpání pro žáky navštěvující družinu (Mikuláš, Den dětí) 
- akce družiny budou v budoucnosti finančně podporované ze Spolku rodičů budou nabídnuty žákům celé 

školy 
- nebude již poskytována sladká odměna výhercům za sběr papíru 
- v rozpočtu je nutné počítat s 1000,- Kč pro zaregistrování Spolku rodičů 

10. Informace od ředitele školy: 
- registrace školy a certifikace školy na www.rodicevitani.cz; profil školy: 

http://www.rodicevitani.cz/profil-skoly/?id=626; možnost pro rodiče vyjadřovat se k naplňování 
jednotlivých bodů 

- přislíbeno zveřejnění shrnutí dotazníkového šetření 
11. Výsledky hlasování o přijetí stanov pro Spolek rodičů � navržené stanovy byly přijaty. 

třída 
přítomno zákon. 

zástupců 
hlasování pro hlasování proti 

hlasování se 
zdrželo 

1.A 23 22 0 1 
2.A 21 21 0 0 
2.B 22 22 0 0 
3.A 21 21 0 0 
4.A 15 15 0 0 
4.B 15 15 0 0 
5.A 14 14 0 0 
5.B 18 17 0 1 
6.A 21 21 0 0 
7.A 20 20 0 0 
7.B 17 17 0 0 
8.A 23 19 2 1 
9.A 16 16 0 0 
9.B 9 9 0 0 

 
Zapsala: T. Blažková 


