Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem,
nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk
Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem
Příspěvková organizace, IČ: 616 32 171

č. j.: ZŠBH/JAR/010/2013
tel.: 325 514 615

v Lysé nad Labem
dne 11. 1. 2013

Zápis z jednání Rady rodičů při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem,
okres Nymburk
den: 9. ledna 2013 od 18::00 hod
místo: učebna č. 101 v budově BH základní školy
Program jednání:
1)

Úvodní slovo ředitelky školy

2)

Informace o činnosti školy 9-12/2012

3)

Zpráva o hospodaření Rady rodičů (RR) v minulém kalendářním roce 2012

4)

Vybírání a čerpání finančního příspěvku za období 9-12/2012

5)

Návrh na čerpání příspěvku v 1. pololetí 2013 – požadavky školy

6)

Diskuze, připomínky

7)

Usnesení

Zápis jednání:
1)

Krátké přivítání členů RR a přání do nového roku - ředitelka školy

2)

Ředitelka seznámila přítomné s činností školy za období 9-12/2012 a ekonomka školy

s výnosy a náklady za kalendářní rok 2012 (dle písemné zprávy paní Kubálkové o
hospodaření s finančními prostředky RR – příloha č. 1)
3)

Ředitelka školy informovala o vybírání finančního příspěvku – vybráno 140 676 Kč,

chybí částky od 13 žáků – domlouváme i splátkový kalendář; přehled čerpání příspěvku za
období 9 – 12/2012: příloha č. 2
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4)

Ředitelka školy vznesla nové požadavky na čerpání příspěvku – odměny žákům za

soutěže (celkem 5 500 Kč), kvalitnější laminovačka s foliemi pro I. stupeň (navýšení
předchozího požadavku z 1 500 Kč na 3 500 Kč), stravné pro žáky zapojené do
Radioprojektu (požadavek vznesla paní učitelka Eva Poborská s dostatečným vysvětlením
projektu a účelu požadavku); schváleno: odměny žákům za soutěže, laminovačka;
neschváleno: stravné pro žáky Radioprojektu (návrh jiných možností – oslovit podnikatele,
zřizovatele, Zlatý pruh Polabí apod.) - příloha č. 2
5)

Ředitelka školy informovala o připravovaných změnách ŠVP Bedříšek: Aj v 1. roč.

Jako nepovinný předmět, Aj již od 2. ročníku (1 HV týdně), Rodinná výchova na II. stupni
nově jako Výchova ke zdraví, plavecký výcvik na I. stupni nebude organizován
6)

Usnesení

Přítomní členové RR se usnesli, že RR přispěje na všechny požadavky kromě požadavku
příspěvku na stravné pro žáky zapojených do Radioprojektu

Na závěr poděkovala ředitelka školy všem přítomným za účast a spolupráci a jednání RR
tímto ukončila.

Zápis provedla:
PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Příloha 2

Přehled čerpání příspěvku a žádost školy o finanční příspěvek
Stav požadavků již schválených na předchozí RR (říjen
2012):

9/2012 – 1/2013

registrační poplatek soutěže Taktik (16 skupin – 1x
jednotlivec 210,00 Kč, 3 x dvojice 810,00 Kč, 12 x trojice 4
320,00 Kč

5 340,00 Kč

již dříve schváleno čerpáno

Nářadí na pracovní činnosti (rýče, motyčky, hrábě, konve,
malé motyčky), II. stupeň, Mgr. Petra Kubalová

4 000,00 Kč

již dříve schváleno čerpáno

Pracovní činnosti a Vv – potřeby na Vv a Pč (časopis Dekor,
drátky, kleště, tavná pistole, samotvrdnoucí hmota...),
vybavení cvičné kuchyně (pánve, příbory, utěrky, hrnce),
II.stupeň, Mgr. Jana Tovarová

5 000,00 Kč

již dříve schváleno čerpáno

Kniha Lovci Mamutů – 25 ks do žákovské knihovny, I.stupeň

5 000,00 Kč

již dříve schváleno čerpáno

Kniha „Putování českými dějinami“ (navazující díly) –
ks do žákovské knihovny, I.stupeň

2 500,00 Kč

již dříve schváleno čerpáno

Doplnění laboratorního skla a pomůcek – laboratoř chemie,
II.stupeň, Ing. Pavla Strnadová

5 000,00 Kč

již dříve schváleno objednáno

Příspěvek na dopravu na LVVZ, Horní Maršov, termín
- 16. 2. 2013, II.stupeň, Mgr. Milena Borovičková

14 000,00 Kč

již dříve schváleno čerpání únor 2013

Výukový program Ma (Terasoft) - I.stupeň

2 000,00 Kč

již dříve schváleno

zatím nepořízené, bude řešeno
zřejmě dotací EU

Vybavení prac.činnosti I.stupeň – laminovačky, tavné
pistole, váha misková i kuchyňská pomůcky na linoryt

1 500,00 Kč

již dříve schváleno

zatím nepořízené, požadavek nově
– viz níže

Hudební nástroje pro děti – I.stupeň

2 000,00 Kč

již dříve schváleno

zatím nepořízené, bude řešeno
zřejmě dotací EU

Sportovní náčiní pro hry na I.stupni

2 000,00 Kč

již dříve schváleno

zatím nepořízené, bude řešeno
zřejmě dotací EU

Knížka pro prvňáky za 1. vysvědčení – 57 x 200,00 Kč

11 400,00 Kč

již dříve schváleno čerpání v lednu 2013

25

9.

Nové požadavky (leden 2013)
finanční částky na odměny za soutěže pořádané školou

5 500,00 Kč

schváleno

Kvalitnější laminovačka včetně obalů pro I. stupeň

3 500,00 Kč

schváleno

proplacení části stravného žákům Radioprojekt

6 120,00 Kč

neschváleno

Nový požadavek celkem

13 620,00 Kč

Nově schváleno celkem

7 500,00 Kč
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navýšení o 2 000 Kč oproti
požadavku již schválenému

e-mail: info@zsbhrozneho.cz

Žádost o finanční částky na odměny za soutěže
Recitační soutěž (VOT)
Masopust (MRA)
Zlatý slavíček (CHAL)
Piškvorkiáda (MÜLL)
Zdravá výživa (KLJ)
Konverzace v AJ (SOV)-I.stupeň
Eko projekt (KUB)
Jarní švihadlo (TVR) celá škola
Sportovec roku (TVR)
Pohár rozhlasu (TVR)
Konverzace v NJ (POB)
Konverzace v AJ (BOJ)-II.stupeň
Zeměpisná olympiáda (BOJ)
celkem

300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
300,00
300,00
1200,00
600,00
600,00
300,00
300,00
300,00
5 500,00 Kč

