
Zápis z Výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice ze dne 27.4.2010 
 
Přítomni:  E.Válková, D.Světničková, Ing.Jakubcová, , A.Smolová, L.Nentvichová, 
Ing.Otáhalová, J.Suský, J.Doležalová, J.Majkutová.. G.Motlíčková,  
A.Smolová, J.Hamanová,  
 
Program: 
 
1.Schůzi zahájila předsedkyně SR E.Válková, přivítala přítomné třídní důvěrníky , 
ředitelku školy Ing. Janu Královou a zástupce ředitelky Dr.Březinu a Mgr.Koždoňovou 
 
2. Informace z ředitelství školy  
- vyřizuje se dotace na opravu oválku 400 tisicí – pracovnice Měst.úřadu Ing. Richterová , 
spoluúčast 100 tisíc škola, 100 tisíc naše SR a 50% dotace 
- probíhá projekt Ovoce do školy  
- je připraven Projektový den a Den otevřených dveří na I.st. 
- volná hodina při odpolední vyučování –  dobrá spolupráce s MP Židlochovice – hlavně 
kouření , problém i kolem školy , je připraven oddychový koutek – dozor p. uč. Kahajová 
- svačiny – problém – hodně nosí děti bonbony, colu 
- zateplení budovy – výběrové řízení , bude zkrácené vyučování o 3 dny, družina bude 
fungovat 
- bude příměstský tábor na hřišti – když se přihlásí minimálně 15 dětí 
- dotazník – pro hodnocení školy (1x za 3 rok) – vyplní učitelé i žáci , zpracuje Mgr. Tichá 
-  školní atletický oddíl má odkaz přímo na webových stránkách školy  
- pravidelné články do Židlochovického zpravodaje  
 
3. Informace SR  
částka vybraná za I.pol. 2010 činí 115 562 Kč,  
-oprava atletického oválu – z r. 2009 máme našetřeno 50 tisíc, letošní příspěvek 21 050 Kč, 
sponzorský příspěvek od p. Jakubce 20 tisíc, celkem 91 050 Kč. 

- ostatní plánované výdaje  dle návrhu 90 663 Kč 
- podařilo se nám vybrat na příspěvcích  (nižší počet  žáků školy ) jen 77 500 Kč. a 

proto použijeme  vybrané dobrovolné dary 10 762,- Kč na vyrovnání rozpočtu . 
Celkem tedy máme  88262 Kč (tj. proti plánu  mínu s 2401,- Kč)  

- maximálně můžeme dovybrat asi 4750 Kč (reálná je asi polovina)  
Ukázalo se  - jak bylo důležité rozhodnutí v loňském roce neutrácet a šetřit na opravu oválu. 
Budeme se toho držet i nadále. Nebudeme přispívat na žádné mimořádné akce mimo 
plánované výdaje .  
 
 
 
 
zapsala Dana Světničková , jednatelka SR  
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