
Rada rodičů při ZŠ Vrchlického, Liberec 13 
 

Zápis z jednání konaného dne 6.10. 2011 
 
Program: 
1. Úvod  
2. Příspěvek Radě 
3. Volba kandidáta/tky do Rady školy 
4. Před schválené příspěvky 
5. Vánoční dílničky 
6. Nákup knih 
 
Bod 1. 

Předseda Rady rodičů (dále jen Rady) Petr Kolín přivítal přítomné rodiče se 
zájmem o činnost v Radě a v krátkosti je seznámil s jejím fungováním. Mj. připomněl, 
že Rada je nepolitické sdružení a jeho účelem je spoluprací s vedením školy 
pomáhat při plnění jejích úkolů, podpora studijní a zájmové aktivity žáků. Podpora 
oprávněných zájmů žáků a jejich zákonných zástupců. V neposlední řadě, díky 
příjmům z příspěvků rodičů nebo sběrů papíru, postupné zlepšování vybavení 
jednotlivých tříd školy, odměňování nadaných žáků, sportovních či zájmových 
kroužků.  

Z posledních velkých realizovaných akcí zmínil přestavbu počítačové učebny 
v ceně cca 70 tisíc Kč. Z dalších akcí pak výlety nejlepších sběračů, příspěvky na 
školní výlety 9. tříd, lyžařský výcvik atd. 

 
Bod 2.  

Prvním krokem bylo jednomyslné odsouhlasení příspěvku Radě ve výši 300,- 
Kč za jednu rodinu a školní rok. Částka je splatná do 30. 11. 2011. Výběr provedou 
třídní učitelé a celkovou částku následně prostřednictvím vedení školy předají 
hospodářce Rady. 
 Znovu opakujeme to, co zaznělo při rodičovských schůzkách. Rodiče, kteří 
neuhradí příspěvek Radě, ponesou vždy plnou výši nákladů u akcí školy, na které 
Rada v hojné míře přispívá. 

 
Bod 3. 

Na základě výzvy ředitele školy Mgr. Skaldského, se Rada rozhodla znovu 
navrhnout kandidáta/-tku do volby Rady školy. Tedy osobu, která v tomto tříčlenném 
orgánu reprezentuje zájmy rodičů. Po kratší diskuzi byla navržena a za kandidátku 
Rady zvolena současná členka Rady školy paní Jiřina Sasková.   

 
Bod 4. 

I v letošním školním roce Rada přispěje nebo uhradí některé pravidelné akce. 
Před schválené příspěvky: 
- uhradíme výlet nejlepších sběračů, příspěvek předpokládáme v podobné výši jako 
letos, termín a místo budou upřesněny 
- úhrada dopravy (autobusu) při zájezdu do Národního památníku Terezín 
- příspěvek na výlet 9. tříd, částku předpokládáme v podobné výši jako letos  
 
Bod 5. 

Po velmi kladném ohlasu dětí a rodičů, se Rada rozhodla znovu podpořit a 
zorganizovat akci nazvanou „Vánoční tvořivé dílničky." Proběhne v sobotu 10. 
prosince 2011. Cílem této akce bude opět propagace školy hravou a tvořivou formou 
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mezi rodiči předškolních dětí a pochopitelně dětmi samotnými. Netradičně pojatý den 
otevřených dveří loni přilákal nečekaně velké množství zájemců. Rada proto 
odsouhlasila uvolnění příspěvku na nákup potřebného materiálu. Část materiál bude 
použit z loňska a ostatní se dokoupí podle požadavek od zúčastněných pedagogů. 
 
Bod 6. 

Na základě žádosti správkyně knižního fondu pro 1. stupeň Mgr. Peršínové 
Rada schválila nákup 25 kusů knih. Titul "Mach a Šebestová ve škole" bude dětem 
k dispozici pochopitelně nejen letos, ale i v následujících letech. V podstatě tak 
dlouho, dokud to stav knih umožní. 

 
 
 

Usnesení:  
1) Rada schvaluje roční příspěvek 300,- Kč na rodinu splatný do 30.11.2011 
2) Rada schvaluje Jiřinu Saskovou jako kandidátku do Rady školy 
3) Rada schvaluje příspěvek na pravidelně konané akce podle bodu 4 
4) Rada podpoří Vánoční dílničky 10.12. 2011 
5) Rada schvaluje nákup knih pro 1. stupeň 

 
 
Rada se sešla v počtu 4 osob. 3 omluveni 
 
 
Zapsal: Kolín 
Ověřila: Sasková 
6.10.2011 
 


