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

č.j.: ZŠBH/Jar/498/2012

Zápis z jednání Rady rodičů při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem,
okres Nymburk
den: 1. října 2012 od 18::00 hod
místo: učebna č. 101 v budově BH základní školy
Program jednání:
1)

Úvodní slovo ředitelky školy

2)

Seznámení s projekty a finanční situací školy

3)

Zpráva o hospodaření Rady rodičů (RR) v minulém školním roce

4)

Finanční příspěvek na RR, požadavky školy na proplácení z peněz RR

5)

Informace o změně člena školské rady

6)

Diskuze, připomínky

7)

Usnesení

Zápis jednání:
1)

Krátké představení ředitelky školy PaedDr. Ireny Jarešové, která nastoupila do funkce

k 1. 8. 2012.
2)

Ředitelka seznámila přítomné s projektem EU peníze do škol (možnost vybavení

školy novým zařízením, technikou, pomůckami), informovala o školou předloženém projektu
Sfumato (zaměřeno na DVPP), paní ekonomka Irena Havelková informovala o finanční
situaci školy a požadavcích na rozpočet pro rok 2013.
3)

Písemná zpráva paní Kubálkové o hospodaření s finančními prostředky RR 2012 –

1. pololetí (přehled průběžného vyúčtování 1. 1. 2012 – 20. 6. 2012 v Příloze č. 1)
4)

Výše vybíraného finančního příspěvku na RR zůstává ve stejné výši – tj. 300,00

Kč/žák/školní rok; příspěvky budou prostřednictvím třídních učitelů vybrány do poloviny
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listopadu 2012; ředitelka školy přednesla žádost školy o finanční příspěvek (žádost na
základě podkladů

metodických orgánů školy a pedagogů) – Žádost školy o finanční

příspěvek Příloha č. 2; všechny požadavky byly schváleny kromě požadavku příspěvku na
plavecký výcvik žáků I. stupně (Plavecká škola Čelákovice – pronájem, výuka, služby) –
ředitelka školy zjistí možnosti řešení plavání žáků I. stupně vzhledem k povinnosti
vyplývající z vyhlášky, která stanoví nejméně 40 hod základního plaveckého výcviku v rámci
I. stupně ZŠ (z čehož vyplývá vysoká částka příspěvku na plavání).
5)

Ředitelka školy informovala přítomné o změně člena školské rady – dosavadní členka

školské rady z řad oprávněných osob paní Ivana Bláhová skončila ve funkci člena školské
rady z důvodu, že její dítě přestalo být k 3. 9. 2012 žákem naší základní školy; v souladu s
článkem IV odst. 5 Volebního řádu školské rady, který byl schválen Radou města usnesením
č. 260 dne 16. 5. 2005, a „Zápisu o provedení a výsledcích voleb do školské rady Základní
školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem 6. a 7. října 2011“, č. j.: 545/2011 ze dne 10. 10.
2011, se stává novým členem školské rady v období 2011 - 2014 z řad oprávněných osob
paní Monika Hejňáková, Byšičky, 289 22 Lysá nad Labem (1. náhradník).
6)

Diskuze, připomínky:

- ředitelka školy zjistí možnosti řešení plavání žáků I. stupně vzhledem k povinnosti
vyplývající z vyhlášky, která stanoví nejméně 40 hod základního plaveckého výcviku v rámci
I. stupně ZŠ (z čehož vyplývá vysoká částka příspěvku na plavání),
- další jednání RR je naplánováno na 9. 1. 2013 od 18:00 hod.
7)

Usnesení

Přítomní členové RR se usnesli, že RR přispěje na všechny požadavky kromě požadavku
příspěvku na plavecký výcvik žáků I. stupně (v Příloze č. 2).

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

Žádost školy o finanční příspěvek
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

schváleno

Základní plavecký výcvik – pronájem bazénu, výuka a
služby: 2 450,00 Kč/hod; nyní povinná dotace nejméně 40
hod na I. stupni...tj. 40 x 2 450,00 Kč

98 000,00 Kč

neschváleno

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

4 000,00 Kč

schváleno

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

5 000,00 Kč

schváleno

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

schváleno

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

14 000,00 Kč

schváleno

Výukový program Ma (Terasoft) - I.stupeň

2 000,00 Kč

schváleno

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

1 500,00 Kč

schváleno

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

5 000,00 Kč

schváleno

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

2 500,00 Kč

schváleno

Hudební nástroje pro děti – I.stupeň

2 000,00 Kč

schváleno

Sportovní náčiní pro hry na I.stupni

2 000,00 Kč

schváleno

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

11 400,00 Kč

schváleno
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