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Zápis z jednání 19. 5. 2011 
Program: 
1. Charitativní koncert v Koloseu 
2. Výlet sběračů 
3. Příspěvek na zájezd do Chorvatska 
4. Příspěvek na akci o životě indiánů 
5. Příspěvek na výlety 9. tříd 
6. Příspěvek na zájezd do Terezína 
 
Bod 1)  

Rada rodičů se sešla k dalšímu jednání v počtu šesti osob. Prvním bodem byla 
pokračující příprava charitativního dobročinného koncertu, který proběhne 14. 6. 2011 od 
17.00 v sále Kolosea. Na akci s názvem „Koncert pro správnou věc“ vystoupí nejen žáci 
naší školy, ale i hudební soubory ZŠ Jabloňová a další. Odpolednem bude provázet 
moderátorka Marcela Augustová. Dobrovolné vstupné pomůže financovat charitativní 
projekty. Plakáty a pozvánky byly vytištěny a jsou distribuovány. Je navázána spolupráce 
s médii ve věci propagace. Členové Rady, kteří pomohou s organizací akce, se sejdou 
(spolu s příp. dalšími zájemci o pomoc) v den konání akce v 16 hodin v Koloseu.  

Schváleno jednomyslně. 
 

Bod 2)  
Rada děkuje všem žákům a rodičům za jejich báječný přístup a soutěživého ducha 

při sběru papíru. Připomínáme, že polovina utržené částky za sběr jde na konto Rady 
rodičů, druhá zůstává k dispozici vedení školy. Nejúspěšnější sběrači, kteří pojedou za 
odměnu na výlet do Prahy (parníkem po Vltavě, návštěva ZOO, oběd atd.) obdrží 
propozice a přihlášku v týdnu po 23. květnu. Výlet všem zcela hradí Rada rodičů (celkově 
23 tis. Kč.).  

Schváleno jednomyslně. 
 
Bod 3)  

Rada schvaluje žádost pana učitele Bartoně o poskytnutí příspěvku na zájezd 
sportujících žáků do Chorvatska ve výši 5 tis. Kč. Z příspěvku bude uhrazen sjezd na 
raftech po řece pro zúčastněné žáky naší školy.  

Schváleno, jeden se zdržel. 
 

Bod 4)  
Schválený příspěvek na akci „Indiáni“ vyčerpal pouze první stupeň. Pro druhý 

stupeň nebude akce z rozhodnutí vedení školy již hromadně objednávána. Rada proto 
rozhodla, že schválených 50,- Kč na žáka mohou třídní učitelé druhého stupně využít dle 
svého uvážení na úhradu či částečnou úhradu jiné akce (IQ park, Indiáni, kino, divadlo 
atd.) 

Schváleno jednomyslně. 
  
Bod 5)  

Stalo se již milou tradicí, že Rada přispívá na závěrečné výlety 9. tříd. Paní učitelky 
Manychová a Lajerová na základě žádosti obdrží pro své třídy každá 5 tis. Kč. Částka je 
určena na spolufinancování výletu popř. aktivit spojených s rozloučením se žáků se školou 
(potisk triček pro celou třídu, vstupy, doprava, ubytování atd.).  

Schváleno jednomyslně. 
 
Bod 6)  

Rada na základě žádosti paní uč. Šotolové souhlasí poskytnutím příspěvku na 
poznávací zájezd do Terezína. V souladu s rozhodnutím vedení školy, navštíví v letošním 
roce Národní památník Terezín současně osmé i deváté třídy (v budoucnu pak pojedou 
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vždy třídy osmé). Rada poskytne příspěvek na částečnou úhradu velkoprostorového 
autobusu (poveze najednou všechny třídy) částku 7 tis. Kč. Rada věří, že tím pokryje 
drtivou většinu nákladů na dopravu.  

Schváleno jednomyslně. 
 
 
Usnesení:  
1. Rada podpoří charitativní koncert v Koloseu 
2. Rada děkuje rodičům a žákům školy za aktivní přístup ke sběru papíru  
3. Rada schvaluje příspěvek na zájezd do Chorvatska  
4. Rada schvaluje čerpání prostředků z akce o životě indiánů na akci dle uvážení učitelů 
5. Rada schvaluje příspěvek na výlet devátých tříd 
6. Rada schvaluje příspěvek na zájezd do Terezína 
 
 
Příští jednání Rady proběhne dle potřeby, patrně v červnu 2011. 
 
 
přítomni: Kolín, Sasková, Pappová, Hájková,  
omluveni: Bahníková, Demel, Slabá, Rulík, 
spolupracující hosté: Maděrová, Prosa 
 
Zapsal: Kolín 
Ověřila: Sasková 
19.5.2011 


