
Zápis z  výborové schůze Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice, 
konané dne 8.10.2012 ve sborovně školy. 
 
Přítomni:  Eva Válková, Dana Světničková, Lenka Šotnarová, Václav Gazda,   Ilona . 
Křivková,  Dr.Stanislav Rubáš, Radomír Kurečka , Andrea Mahovská, Bc.Gergelová 
Stanislava, Lada Kuncová, Alena Hanzlíková, Vlasta Svobodová, p.Vávrová, Vladimíra 
Dobíšková, Mašková Hana , Ing. Andrea Zichová, Milena Moudrá  
 
1. l. Schůzi zahájila předsedkyně Sdružení rodičů E.Válková, přivítala paní ředitelku 

Královou, zástupce ředitelky Dr.Březinu a Mgr.Koždoňovou, členky výboru a třídní 
důvěrníky za jednotlivé třídy. 

 
2. Jednatelka D.Světničková seznámila přítomné s rozpočtem na školní rok 

2012/2013:Příspěvek na školní družinu 2000,-Kč, příspěvek na materiál do keramické 
dílny 4000,- Kč,. Odměny za prospěch žáků částka 12000, Kč . Částka na exkurze a 
cestovné  15 000,- Kč. Na odměny ve školách v přírodě, lyžařské kurzy, zápis  je 
ponechána částka 4000,- Kč. Zájmové kroužky- materiál na činnost 4000,- Kč. Příspěvek 
na školní atletický oddíl 7000,- Kč . 10000,- je určeno n výchovné a vzdělávací pořady 
pro žáky.  Částka 100 000,-Kč je určena na  vybavení školy  - tj. sportovní a  učební 
pomůcky dle potřeb ředitelství školy. Jednorázové hygienické pomůcky  12 000,- Kč. 
Míče na vybíjenou a stopky pro I. st. 3000 Kč,  sportovní dresy na reprezentaci školy II. st 
10000,- Kč. Poplatek za doménu 500,- Kč, Bankovní poplatky 1800 Kč. Akce a činnost 
SR, rezerva na nečekané výdaje 5699,- Kč. . 

3. Nadále platí rozhodnutí SR – co nejvíce šetřit – vytvářet rezervy  a umožnit tak ředitelství 
ZŠ pokračovat ve výměně vestavěných skříní ve třídách.  

4. Rodiče dostanou tiskopis,  kde budou informování a požádáni o příspěvky a dary  pro 
letošní školní rok.(300 Kč žák, 400 Kč rodina) s uvedenými termíny platby. Příspěvky 
budou opět vybírat třídní učitelé , děkujeme jim.  Namnožení tiskopisu zajistí p. Válková  
Čím se nám podaří vybrat více , tím dříve budou skříňky ve třídách.  

5. Akce „ Předvánoční bazárek“ .  Vyzkoušíme podruhé ,  minule tak úspěšnou akci.  Termín 
bude opět v době konání třídních schůzek tj. 11.12. 2012 v prostoru před sborovnou. 
Týden dopředu zajistíme přes třídní učitelé roznos „žádostí“ rodičům – vytiskne E. 
Válková. Dana Světničková zajistí krabice na dary . Ve škole bude sraz po zvonění tj. 
13,20 h a postupně až do začátku bazárku v 15.30h do 18 hodin Takto vybrané peníze 
použijeme na výměnu vestavěných skříní ve třídách.  

6. Zajistíme pro TV a reprezentaci školy sady dresů s nápisem ZŠ Židlochovice a čísly – 
vyřizuje Dana Světničková  

 
  
Schůzi ukončila předsedkyně Sdružení rodičů Eva Válková . 
 
 
 
Zapsala  Dana Světničková 
 


