
Zápis z výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 

23.4.2013 
 

Přítomni:   Válková,  Kejřová,  Marečková, Baťková, Gergelová, Svobodová, Nentvichová, 

Mašková, Zichová, Mahovská   

Omluveni:. Světničková, Šotnarová, Doleţalová  

 

1.  

Schůzi zahájila předsedkyně SR, přivítala přítomné třídní důvěrníky, ředitelku školy i oba 

zástupce.   

 

2.  

- k  nahlédnutí  byly předloţeny materiály, zpracované paní Světničkovou, a to  příspěvky 

vybrané ve školním roce 2012/2013, čerpání rozpočtu, výdaje SR a vyhodnocení 

předvánočního bazárku 

- předsedkyně SR  poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci předvánočního bazárku a 

běhu zdraví    

- předsedkyně SR seznámila přítomné s poţadavkem paní Světničkové a paní Šotnarové o 

nahrazení ve funkcích jednatele a pokladníka. Předběţně se přihlásily paní Gergelová, která 

by byla ochotna vykonávat funkci jednatele a paní Baťková, která by se ujala funkce 

pokladníka. Obě mají děti na prvním stupni.  

 

3. Dotazy a náměty třídních důvěrníků SR: 

 - se zavedením druhého cizího jazyka do základních škol, byl poloţen dotaz, zda se vyučuje 

pouze AJ a NJ. Není moţné zavést např. ruštinu? 

Odpověď školy: třídy se na výuku cizího jazyka půlí. Vyučovat další jazyk je velice obtížené 

(kapacita tříd, počet vyučujících, organizace rozvrhu). Pokud by byl zaznamenán zvýšený 

zájem o vyučování jiného jazyka, je možno řešit např. zájmovým kroužkem.      

- ze strany rodičů byl kladně hodnocen ples páťáků 

- dotaz, zda pojedou děti na prvním stupni na školu v přírodě? 

 Odpověď školy: škola v přírodě, jako taková, se již neorganizuje. Škola pořádá pětidenní 

výlety, které jsou organizovány podle náročnosti školního roku a výuky. Jejich pořádání není 

pravidlem a ze strany vedení školy není nijak omezeno. Pořádání takového výletu je 

samozřejmě podmíněno dostatečným zájmem ze strany rodičů. Poslední týden v květnu jedou 

na takový výlet třeťáci.   

- pořádání zájezdu ţáků devátých tříd do Londýna – odpověď školy: ani tyto zájezdy nejsou 

pravidlem. Pořádání zájezdu je podmíněno ochotou učitele, který se žáky pojede a také žáky, 

kteří jsou schopni se v zahraničí domluvit. Ubytování je zabezpečeno v rodinách a schopnost 

komunikace  v angličtině je velice důležitá. Zájezd zabezpečuje cestovní kancelář a v jednom 

autobusu jedou 2 – 3 školy. 

Pro žáky, kteří se učí německy, je organizován jednodenní zájezd do Vídně. 

- dotaz, zda ředitelství školy plánuje v květnu, kdy budou státní svátky, nějaké ředitelské 

volno – odpověď školy: neplánuje 

- rodiče kladně hodnotí  práci školní druţiny.  Děti jsou nadšené především z krouţku vaření.   

   

4. Informace ředitelství ZŠ: 

- byla podána informace o proběhlé rekonstrukci sociálních zařízení v budově Tyršova 611. 

Tato rekonstrukce byla prováděna za provozu (leden – březen). 

- v letních měsících dojde k rekonstrukci kotelny v budově Tyršova 611. Rekonstrukce bude 

stát cca 1,5 mil. a financuje ji město. 

- v budově na Komenského ulici bude provedena rekonstrukce stávajících šaten a úprava bytu 

na třídu. 

 

Zapsala Eva Válková, předsedkyně SR  



 

 Příloha : Informace o stavu pokladny a výběru příspěvků – zpracovala Dana Světničková, 

jednatelka SR při ZŠ Ţidlochovice  

-  

 Sdruţení rodičů při ZŠ Ţidlochovice  

      

 Příspěvky vybrané  šk. roku 2012/2013   

PŘEDBĚŢNÁ TABULKA – ke dni  23.4.2013    

      

Třída 
Příspěvek - SR 

(300,-/150,-) 
400rodina 

  
Dobrovolný dar 
nespecifikováno 

Vybráno celkem  

1.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     4 800 Kč   

1.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     5 800 Kč   

2.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     3 800 Kč   

2.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     4 900 Kč   

3.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     4 500 Kč   

3.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     4 100 Kč   

4.                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     7 650 Kč   

5.                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     8 000 Kč   

6.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     6 800 Kč   

6.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     6 900 Kč   

6.C                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     6 700 Kč   

6.D                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     6 700 Kč   

7.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     7 700 Kč   

7.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     9 900 Kč   

7.C                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     7 100 Kč   

7.D                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     6 900 Kč   

7.E                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     7 200 Kč   

8.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                            - Kč  NEDODÁNO 

8.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     7 700 Kč   

8.C                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     7 950 Kč   

8.D                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     6 100 Kč   

9.A                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     8 400 Kč   

9.B                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     4 450 Kč   

9.C                      - Kč                       - Kč                       - Kč                     8 400 Kč   

                       - Kč                       - Kč                       - Kč     

VYBRÁNO 
CELKEM  - Kč   - Kč   - Kč   152 450 Kč   
 

  

 

 

 

 

 

 



  Schválený rozpočet SR na školní rok 2012/2013  SKUTEČNOST KE DNI 23.4.2013  

           

           

Příjmy: počáteční zůstatek 90999,08         

  příspěvky od rodičů  (předběţný odhad) 100 000  vybráno 152450 Kč - chybí dovybrat asi 5 tisíc,   

      zpracuji seznamy a u ţáků , kteří nezaplatili , poţádám  

  celkem 190999,1  třídní učitelé  o dovybrání     

      hospodářka školy p. Mlčáková předala SR 100 000,--  

       12450,- si nechala na proplácení    

    40000,- darovací smlouva na skříně     

              

Výdaje: příspěvek školní druţině na činnost krouţků  2000  
školní druţina  čerpá prostřednictvím pokladny p. 
Mlčáková  

  materiál do keramické dílny 4000  Vyřízeno p. Válkovou      

  odměny za prospěch ţáků a mimořádné odměny ţákům  12000  na konci školního roku      

  cestovné a exkurze 15000  průběţně čerpají učitelé prostřednictvím p.Mlčákové .- schvaluje ředitelství 

  odměny - škola v přírodě, lyţ.kurzu, zápis 4000  průběţně čerpají učitelé prostřednictvím p.Mlčákové .- schvaluje ředitelství 

  zájmové krouţky - materiál  4000  průběţně čerpají učitelé prostřednictvím p.Mlčákové .- schvaluje ředitelství 

  školní atletický oddíl  7000  vyřídí Mgr.Přichystal do konce školního roku    

  výchovné a vzdělávací pořady pro ţáky  10000  průběţně čerpají učitelé prostřednictvím p.Mlčákové .- schvaluje ředitelství 

  vybavení  ZŠ ( sport.a učební  pomůcky  aj. dle potřeb ředitelství  ZŠ) 100000  průběţně čerpá ředitelství školy - podrobnosti sdělí p. ředitelka  

  jednorázové hygienické pomůcky  12000  průběţně čerpá ředitelství školy - podrobnosti sdělí p. ředitelka  

  4x míče na vybíjenou a 2x   stopky I.stupeň 3000  
zakoupeny 4 míče a 4 stopky na I.i II.st.  3261,- 
Kč   

  sportovní dresy na reprezentaci školy II.stupeň 3 sady 10000  zakoupeno 6 sadů dresů pro I. a II.st. 6710,- potištěno 5503,- Kč  

  poplatek za doménu  500  průběţně placeno z účtu      

  bankovní poplatky  1800         

  akce a činnost SR, rezerva na nečekané výdaje  5699,1  odčerpáno 2213,- na dresy a 206,- Kč občerstvení bazárek   

             

             

  celkem 190999,1         

              

           



           

 Informace o čerpání rozpočtu SR ke dni  23.4.2013          

 Příjmy:          

 1. Příjmy   školní bazárek  38068,-,  učitelé 2600,-kavárnička 2081,-          

 Celkem vybráno na akci Školní bazárek 42 749,-          

 2. Příjmy příspěvky od rodičů - k dnešnímu dni vybráno 152 450,-           

           

 Předpokládané příjmy zařazené do rozpočtu  100 000,-           

 K dnešnímu dni vybráno 195 199,- Kč           

 DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA PŘÍSPĚVKY - DÍKY NÍM MÁME          

 REZERVU V ROZPOČTU 95 199,- Kč -           

           

 Výdaje           

           

 Jednotlivé schválené výdaje - viz horní tabulka - schvaluje a řídí ředitelka          

 
školy paní Ing. Králová a pokladnu vede paní Mlčáková  Martina 
přímo           

 na sekretariátu školy.          

 
Darovací smlouva 40 000,- na obnovu skříní ve školách – předáno 
v hotovosti ředitelství školy (výtěţek bazárku)           

           

 Naše výdaje SR :           

 dresy pro I. a II. St.    6 sad po 12 ks         6710,-          

 potisk triček nápisem ZŠ Ţidlochovice a čísly 1-12    5503,-          

 občerstvení bazárek  206,-          

 míče na vybíjenou a stopky    3261,- Kč.          

 CELKEM 15680,-   z rezervované částky 18 699,10          

 zbylá rezerva na nečekané výdaje k dnešním dni 3019,10 Kč           

           

 Stav účtu Sdruţení SR ke dni 23.4.2013          

 178 462,- Kč           

           



 


