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Zápis z jednání 6. 4. 2011 
 
Program: 
1. Příspěvek na rekonstrukci počítačové učebny 
2. Příspěvek na Výlet nejlepších sběračů papíru 
3. Příspěvek na akci o ţivotě indiánů 
4. Příspěvek na zájezd do Chorvatska 
5. Charitativní koncert 
6. Příspěvek na trička pro školní sbor „Vrchlická nota“  
7. Stravování dětí 
8. Den učitelů 
 
Bod 1)  

Rada rodičů se sešla k dalšímu jednání v počtu sedmi členů. Prvním bodem bylo 
projednání zásadní záleţitosti ovlivňující další rozvoj školy. Ředitel školy poţádal Radu o 
uhrazení stavebních prací při adaptaci počítačové učebny (bourání příček, sádrokartonové 
stěny atd.). Provedení stavebních úprav je nezbytnou podmínkou pro obdrţení grantu 
resp. bezplatné získání moderního počítačového vybavení této učebny. Rada disponuje 
dvěma nabídkami ve výši 116.222,- Kč a 72.840,- Kč. Rada jednomyslně rozhodla vybrat 
nabídku s niţší realizační cenou. Částka bude po provedení prací uhrazena z rozpočtu 
Rady. Samotná realizace je naplánovaná na měsíc červenec 2011. 

 
Bod 2)  

Rada obdrţela cenový návrh ředitele školy na výlet nejlepších sběračů papíru. 
Naplánovaná trasa je autobusem z Liberce do Prahy, parníkem po Vltavě, návštěva ZOO, 
oběd atd. Celková cena je kalkulována na 23 tis. Kč. Rada se s ohledem na vynikající 
aktivitu dětí, jejich rodičů a známých při sběru rozhodla uhradit celou částku za výlet. Ten 
se uskuteční 1. 6. 2011. Schváleno jednomyslně. 
 

Bod 3)  
Členové Rady dále jednali o ţádosti pana učitele Bělohradského na poskytnutí 

finančního příspěvku na akci o ţivotě indiánů. Vstupenka na dvouhodinový program stojí 
50,- Kč za jedno dítě (pedagogové mají vstup zdarma). Rada uhradí vstup v plné výši 
všem ţákyním a ţákům naší školy. S ohledem na jejich počet je max. částka stanovena na 
16.500,- Kč. Přesná částka bude známá po akci s ohledem na počet účastníků. Rada 
rodičů dále ţádá vedení školy resp. příslušné pedagogy o znovu zváţení rozhodnutí o 
neúčasti jedné z osmých tříd pro trvalou nekázeň. Členové Rady věří, ţe vzdělávací 
programy mají pro ţáky smysl a nedomnívají se, ţe uplatnění kolektivní viny je na místě. 
Proto se domníváme, ţe osmáci, kteří o program projeví zájem a zároveň skýtají záruku 
vhodného chování, by měli program navštívit. Schváleno jednomyslně. 

 
Bod 4)  
 Rada registruje ţádost pana učitele Bartoně o poskytnutí příspěvku na zájezd 
sportujících ţáků do Chorvatska. Rada však nezná podrobnosti akce. Nevíme, kteří ţáci a 
na základě jakých kritérií se akce účastní a zda jde výhradně o ţáky naší školy. Ţádost 
neobsahuje ani účel čerpání částky. Rada své rozhodnutí o příspěvku prozatím odloţila. 
Zároveň vyzvala organizátory k poskytnutí podkladů pro další jednání o případném 
příspěvku.  

 
Bod 5)  
 Rada rodičů byla informována o připravovaném charitativním odpoledni a 
dobročinném koncertě, který proběhne 14. 6. 2011 od 17.00 v sále Kolosea. Na akci 
s názvem „Koncert pro správnou věc“ vystoupí nejen ţáci naší školy, ale i hudební 
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soubory ZŠ Jabloňová a další. Odpolednem bude provázet moderátorka Marcela 
Augustová. Dobrovolné vstupné pomůţe financovat charitativní projekty. Členové Rady 
přislíbili aktivní účast a pomoc s organizací akce. Další zájemci s chutí pomoci mohou 
kontaktovat přímo paní učitelku Evu Slabou. 
 
Bod 6)  

Rada souhlasí s úhradou za dokoupení a výrobu 5 ks triček pro školní soubor 
Vrchlická notička“ v částce 2.140,80 Kč. S ohledem na to, ţe největší poloţkou v nákupu 
je výroba „tiskové matrice“ doporučila Rada paní učitelce Ryšánkové nákup alespoň 10 ks 
triček (ekonomicky výhodné). Protoţe se tak nestalo, schvaluje Rada jednomyslně, ţe 
další prostředky pro příp. dokoupení triček uvolní nejdříve za 2 roky. 
 
Bod 7)  

Rada se v reakci na opakované ţádosti a dotazy rodičů rozhodla sledovat otázku 
stravování ve školní jídelně a navázat na činnost před lety fungující stravovací komise. 
Naším zájmem je, aby děti odcházely z oběda spokojené, ideálně po jídle pro ně zdravém 
a přínosném. Rada chápe, ţe vařit dětem je specifická záleţitost s ohledem na jejich chutě 
a nálady. Přesto věříme, ţe lze nalézt určitý kompromis, skladbou jídelníčku počínaje a 
třeba výběrem ze dvou jídel (jinde běţným) konče. Nechápeme také, proč třeba jídelníček 
není vystaven na webu na mnohem delší období, neţ je aktuální týden.  

Rada se proto obrátí na ředitelství školy se ţádostí o spolupráci. Za rodiče resp. 
Radu se zúčastní Sasková, Košková, Kolín. Schváleno jednomyslně. 

 
Bod 8)  

Rada jednomyslně schválila vyúčtování nákupu květin ke Dni učitelů 28. 3. 2011. 
Celkem bylo pro pedagogické pracovníky naší školy zakoupeno 30 ks květin v celkové 
částce 1600 Kč. Distribuci zajistila paní sekretářka Volšová, která Rada tímto děkuje. 

 
Usnesení:  
1. Rada schvaluje financování stavebních úprav počítačové třídy 
2. Rada schvaluje financování výletu nejlepších sběračů papíru 
3. Rada schvaluje financování akce o ţivotě indiánů 
4. Příspěvek na zájezd do Chorvatska - odloţeno 
5. Rada se aktivně zúčastní Dobročinné akce v Koloseu 
6. Rada schvaluje financování triček pro školní soubor 
7. Rada se bude věnovat otázce stravování dětí 
8. Rada schvaluje vyúčtování nákupu květin ke Dni učitelů 
 
Příští jednání Rady proběhne v květnu 2011. 
 
 
přítomni: Kolín, Sasková, Slabá, Hájková, Rulík,  
omluveni: Bahníková, Demel, Pappová 
spolupracující hosté: Maděrová, Prosa 
 
Zapsal: Kolín 
Ověřila: Sasková 
7.4.2011 


