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Zápis z plenárního zasedání SR dne 12.10.2015 

Dne 12.10.2015 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 

2015/2016. Schůzi vedla stávající předsedkyně Stanislava Gergelová, která jménem výboru 

přivítala přítomné rodiče, ředitelku školy, zástupce ředitelky i ostatní učitele. 

PROGRAM:  

1. Schválení programu plenární schůze. 
2. Představení výboru SR a revizní komise, výzva třídní důvěrníci. 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2014/2015. 
4. Rozpočet Spolku rodičů na rok 2015/2016. 
5. Zpráva o činnosti školy. 

1. Program bych schválen bez výhrad. 

2.  Byl představen výbor SR a revizní komise: 

Předsedkyně – Ing. Stanislava Gergelová, jednatelka – Renata Heinrichová, hospodářka – 
Jitka Baťková 

Revizní komise – Ing. Ivana Flajšingerová, Veronika Chmelová, Lenka Nentvichová, Leona 
Jarošová. 
Rodiče žáků prvních a šestých tříd byli vyzváni k volbě třídních důvěrníků. Seznam třídních 
důvěrníků je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Schváleno bez připomínek.  

3. Zprávu o hospodaření za školní rok 2014/2015 přečetla paní Stanislava Gergelová.  
(viz příloha č.2). 

Schváleno bez připomínek. 

4. Rozpočet SR na školní rok 2015/2016 přednesla paní Stanislava Gergelová. 
(viz příloha č.3). 

Schváleno bez připomínek. 

Plenární zasedání odsouhlasilo rodičovský příspěvek ve výši 300,- Kč na žáka nebo 400,- Kč 
na rodinu (2 a více dětí z jedné rodiny dochází do ZŠ). Nově je zavedena možnost úhrady 
celkové částky převodem na účet Spolku, vedený u České spořitelny v Židlochovicích. Číslo 
účtu: 202 27 31 399/0800. Děti obdrží údaje na lístečku, kde bude uveden i variabilní symbol, 
který identifikuje konkrétního plátce. I nadále je zachována možnost platit příspěvek u 
třídních učitelů, a to i ve dvou splátkách – do konce listopadu 2015 a do konce února 2016, a 
to přímo ve škole. Následně bude převeden na účet SR. Rodiče mohou vložit také peněžní 
dar v jakékoliv výši. 

Schváleno bez připomínek. 

5. Ředitelka školy Ing. Jana Králová seznámila přítomné formou prezentace s činností školy 
za uplynulý školní rok a informovala o organizaci nového školního roku. 
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Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2015/2016 (dle podpisů 12.10.2015) 

Třídní důvěrníky – kontaktujte na adrese sdruzrodicu.zidl@seznam.cz 

Do předmětu – napište pro třídního důvěrníka – jméno nebo třída, bude mu přeposláno 

předsedkyní SR. Dotazy můžete směřovat i na předsedkyni SR, která dotazy předá ředitelství. 

 

1. A   Ing. et Mgr. Irena Adler Pavelková  

1. B   Lada Kuncová 

2. A   Petra Žáková, Zuzana Hojná 

2. B   Ing. Michaela Hlaváčková 

3. A   Lenka Kolouchová, Glocová 

3. B   Ing. Ivana Flajšingerová, PhD. 

4. A   Renata Heinrichová 

4. B   PhDr. Stanislav Rubáš, Jitka Baťková 

5. A   Ing. Radomír Kurečka  

5. B   Ing. Stanislava Gergelová, Lada Kuncová 

6. A   Milena Moudrá  

6. B   Jana Kašpárková 

6. C   Renata Bednářová 

6. D   Blažena Presová 

6. E   Petra Dvořáková 

7. A   Jarmila Zemanová 

7. B                                Petr Prieger   

7. C    

7. D   Bronislava Záděrová 

8. A   Bronislava Záděrová 

8. B   Lenka Nentvichová 

8. C    

8. D   Tomáš Nováček  

9. A    

9. B   Lenka Nentvichová 

9. C   Anna Vávrová 

9. D   Vladimíra Dobišková, p. Hodec 
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Zpráva o HOSPODAŘENÍ SR při ZŠ Židlochovice 
školní rok 2014/2015 

 

Příjmy:
počáteční zůstatek - pokladna 11 832,00 Kč
počáteční zůstatek - banka 67 049,81 Kč
příspěvky od rodičů - šk. r. 2014/2015 170 150,00 Kč
úroky z běžného účtu 7,28 Kč
předvánoční bazárek 2014/2015 44 976,00 Kč
převod myslné platby na účet SRPŠ 300,00 Kč
převod hotovosti z pokladny SRPŠ 100 000,00 Kč
Příjmy celkem 394 315,09 Kč

 

Výdaje - pokladna:
kroužky 17 946,00 Kč
kroužky ŠD 713,00 Kč
cestovné 18 011,00 Kč
odměny 4 115,00 Kč
regály do 1. třídy 5 000,00 Kč
materiál do keramické dílny 6 000,00 Kč
odměny žákům za mimořádné výsledky 18 300,00 Kč
výdej z pokladny účet SRPŠ 100 000,00 Kč
Výdaje - banka:
přesun a přepojení videotelefonu ŠD 545,00 Kč
exkurze Birkenau a Auschwitz 9 000,00 Kč
dodávka a montáž vzstupních videotelefonů do ČD 9 196,00 Kč
lavice 3 a 4 - místné (s područkami) 17 380,00 Kč
toaletní potřeby (ručníky, toaletní papír) 12 328,00 Kč
lavice 3 a 4 - místné (s područkami) 15 861,00 Kč
výtvarné potřeby pro děti do školní družiny 5 592,00 Kč
daň z úroku 1,38 Kč
bankovní poplatky + poplatek za vydání karty 1 801,00 Kč

Výdaje celkem 241 789,38 Kč
 

 

KONEČNÝ ZŮSTATEK 152 525,71 Kč
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ROZPOČET SR při ZŠ Židlochovice 
na školní rok 2015/2016 

schválený na Plenární schůzi dne 12.10.2015, 

upravený dle aktuálního plánu na školní rok 2015/2016 

 

 

Předpokládané PŘÍJMY: 

počáteční zůstatek finančních prostředků    152 425,71,- Kč 

předpokládaný příspěvek od rodičů (300,- Kč na rodinu)  120 000,- Kč 

Plánované PŘÍJMY celkem:      272 425,71,-    Kč                        

  

 

Plánované VÝDAJE: 

příspěvek školní družině na činnost kroužků 12 000,00 Kč
materiál do keramické dílny 8 000,00 Kč
odměny za prospěch žáků a mimořádné odměny 25 000,00 Kč
cestovné a exkurze 50 000,00 Kč
odměny - škola v přírodě, lyž.kurz, zápis 8 000,00 Kč
zájmové kroužky - materiál 7 000,00 Kč
školní atletický oddíl 7 000,00 Kč
výchovné a vzdělávací pořady pro žáky 20 000,00 Kč
vybavení ZŠ (učební , sportovní pomůcky, dovybavení 
sportovního areálu školy, aj. dle potřeb ředitelství  ZŠ) 100 000,00 Kč
jednorázové hygienické pomůcky 20 000,00 Kč
akce a činnost SR, rezerva na nečekané výdaje 13 528,00 Kč
bankovní poplatky 1 897,71 Kč

Plánované výdaje celkem 272 425,71 Kč
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Zápis z výborové schůze Spolku rodičů při ZŠ Židlochovice,  
konané dne 12.10.2015 ve sborovně školy. 

Přítomni:  
vedení školy: Ing. Jana Králová, Mgr. Ivana Koždoňová, Mgr. Jakub Janča 
třídní důvěrníci: Stanislava Gergelová, Renata Heinrichová, Jitka Baťková, Irena Adler 
Pavelková, Lada Kuncová, Petra Žáková, Lenka Kolouchová, Stanislav Rubáš, Radomír 
Kurečka, Jana Kašpárková, Renata Bednářová, Blažena Presová, Petra Dvořáková, Jarmila 
Zemanová, Bronislava Záděrová, Lenka Nentvichová, Tomáš Nováček. 

 

 

1. Schůzi zahájila paní Stanislava Gergelová, přivítala ředitelku školy Ing. Janu Královou, 
zástupce ředitelky Mgr. Koždoňovou a Mgr. Janču, členky a členy výbory, třídní důvěrníky za 
jednotlivé třídy. 

2. Diskuze: 

� Dotaz ke stravování (dodržování spotřebního koše, přesolené pokrmy, samá chemie, 
čas na oběd – družina). Ředitelka školy odpověděla, že ve škole, ve spolupráci 
s Gymnáziem Židlochovice, proběhlo dotazníkové šetření – přes 600 dotazníků, 
které ještě není vyhodnoceno. Toto bude zveřejněno na webových stránkách školy 
nebo budou výsledky sděleny prostřednictvím třídních důvěrníků. Proběhlo jednání 
zástupců města Židlochovice a Školní jídelny, bude zasedat školská komise města, 
dle podnětů se problémem bude zabývat Rada města. V době oběda se musí 
prostřídat všichni strávníci, družina chodí ve dvou skupinách. 

� 1.A a 1.B – chování chlapců, jsou rozjívení, divocí, třídní učitelky se snaží děti 
zvládat. Reakce ředitelky – snažíme se vyhovět rodičům při skladbě tříd, děti se znají 
již z prostředí mateřské školy, proto tato situace. 

� Zapomínání ve třídě 4. B – návrh na intervenci od školního psychologa nebo ŠMP, 
aby rodiče věděli, jak s dětmi pracovat. Dotazováním bylo zjištěno, že se jedná  
o problém, který bude řešen individuálně. 

� Pochvala pro p. uč. Tichou – dětem rozdala v tabulce zpracovaný přehled pomůcek 
do jednotlivých předmětů.  

� Připomínky k váze aktovek, návrhy řešení (zdvojené učebnice, méně sešitů…). Bude 
prošetřeno. 

� 5.A, 5.B – pomůcky do přírodovědy, vlastivědy – proč mají děti pracovní sešity pro 
žáky s SPU, způsob výuky a hodnocení Mgr. Dobrovolné. Bude prošetřeno. 

� Kopírování – vybírá od rodičů škola, nelze řešit jinak?  
� Bylo by možné na začátku roku sdělit celkovou částku potřebnou na pomůcky a akce 

a tuto vybrat? Odpověď: Řada akcí se realizuje až v návaznosti na nabídku akcí 
v průběhu školního roku, konečná částka proto nemůže být určena. 

� Ze strany vedení školy - finanční výpomoc při účasti na akcích pro sociálně slabší 
rodiny, cílem je podpora celkového rozvoje dítěte. 

� Doporučení pro spolupráci mateřské a základní školy – plánování akcí, aby 
nedocházelo k opakované účasti na stejných akcích. Odpověď: Může se jednat o 
návštěvu stejného místa, např. VIDA centrum Brno, ale jsou zde nabízeny různé 
programy dle věkových skupin, apod. 
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� Stav učebnic Fyziky pro 6. ročník. Odpověď: Tyto učebnice se již nevydávají, 
nahrazeny tištěnou verzí nebudou, je zpracován Mafýk. 

� Odjezd na akce pořádané školou – návaznost hromadné dopravy. Odpověď: Bohužel 
nelze vyhovět vždy všem, spoléhá se na spolupráci rodičů. 

� 3. Třída – učebnice anglického jazyka jsou pouze v angličtině, rodiče se nemohou, 
pokud sami nezvládají angličtinu, s dětmi připravovat. Bude prověřeno. 

� 4. Třída – děti nemohou o přestávkách ze tříd, někdy i z lavic. Bude prošetřeno. 
� Doporučení pro SRPŠ – do odkazu na webových stránkách školy vkládat i fotky, aby 

bylo jasné, co bylo realizováno. Odpověď: Akce jsou vždy provázány s akcemi školy, 
např. bazárek, vybavení školy, apod., v jednotlivých fázích se toto dokumentuje a je 
prezentováno ve fotogalerii školy.     

3. Předsedkyně všem popřála mnoho energie a sil pro zvládnutí školního roku, všem 
poděkovala za účast a schůzi ukončila. 

 

Zapsala: Stanislava Gergelová 
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Zpráva ředitelky školy Ing. Jany Králové: 
 

Reakce na schůzku s třídními důvěrníky 12. 10.2015  

19. 10. byla svolána porada vedení školy + třídní učitelky 1. stupně a projednány dotazy rodičů. 

Odpovědi na otázky: 

- Vybírání peněz – od nového školního roku zajistíme, aby rodiče byli informováni  
o celkové částce, kterou je potřeba na začátku roku zaplatit a byla jim dána možnost 
zaplatit na účet školy bezhotovostně. 

- Těžké aktovky – učitelky mají skutečně do jednotlivých předmětů zavedeno více sešitů, 
ale téměř nikdy je žáci nenosí domů najednou. Navrhované psaní z obou stran není 
možné, učitelka v době, kdy jeden sešit čeká na opravu, pracuje s druhým. Opatření proti 
těžkým aktovkám: učitelky budou občas kontrolovat aktovky, zda děti nenosí zbytečnosti 
(již zjištěny v aktovce 2 knihy nesouvisející s výukou a učebnice do předmětů, který ten 
den není). Dále bude umožněno dětem nechávat ještě více věcí ve škole. Prosíme také 
rodiče, aby svým dětem kontrolovali aktovky a vedli je ke správnému postupu přípravy do 
školy. Od listopadu dostanou žáci ve všech třídách přehlednou tabulku pomůcek do 
vyučování, aby se usnadnila domácí příprava. 

- Platba za tisk – dáváme k úvaze váš návrh navýšit příspěvek na SR tak, aby se na tisk 
nemuselo vybírat zvlášť. 

- Kázeň ve 4. A a B – opatření neopouštět lavici je nárazové, není to každý den ani každou 
hodinu (v jednom dni občas jedna přestávka). Někdy jsou zklidněni v lavici pouze žáci, 
kteří během přestávky hodně zlobí (napadají ostatní, kopou je, žduchají do nich apod.  
a na napomínání nereagují – bezpečnost žáků). Opatření: třídy budou sledovány 
výchovným poradcem, vedením školy, kázeň bude podpořena intervencí školní 
psycholožky (práce s kolektivem, ev. adaptační program). 

- Proč používáme různé materiály do výuky? (hodně materiálů) – ZŠ Židlochovice má 
stále vysokou úroveň (informace ze SŠ, o naše děti se stále střední školy „perou“). Tuto 
úroveň si chceme udržet, zvlášť v době, kdy se vedle státních maturit zavádí i společné a 
povinné přijímací zkoušky na střední školy. Učíme moderně podle nejnovějších materiálů, 
zařazujeme prvky alternativních metod výuky, pracujeme s el. médii, apod. 

- Prezentace akcí na webu školy – není problém, připravte si materiál, umístíme na 
stránky školy do samostatné záložky SR. 

- Proč mají v 5. třídě do vlastivědy všichni pracovní sešity? – vyučující Mgr. 
Dobrovolná v rámci projektu vytvořila tento materiál pro naše žáky, aby zajistila dostatek 
času v hodinách vlastivědy věnovat se různé kreativní činnosti (ne opisovat text) např. 
procvičování, zajímavosti, ukázky, vyhledávání v mapě, zahrát si hru, zasoutěžit. 

- Proč máme některé učebnice v „salátovém vydání“? – jsou to učebnice fyziky 
v šestém ročníku, kde je 5 tříd, a museli jsme sáhnout do vyřazených zásob, protože tyto 
učebnice už nejsou na trhu. Opatření: učebnice fyziky od nového školního roku budou 
staženy z oběhu a místo nich jako opora pro domácí přípravu bude sloužit školní  e-
learningový systém  Mafýk. 

- Zapomínání pomůcek – přistupujeme individuálně k žákům (u některých nutná větší 
podpora v domácím prostředí), umožníme dětem, aby si nechávaly některé pomůcky ve 
škole (např. fólie).       S pozdravem 

Ing. Jana Králová, ředitelka školy 


