Zápis z Rady rodičů …………25.4. 2018
1) Sečtení členů zda jsme usnášení schopni – prezence a kontrola kontaktů
2) Vyhodnocení hospodaření - přehled jednotlivých tříd, jak kdo poslal příspěvky
3) Navržení nového pokladníka – hlasování o novém pokladníkovi – zatím není nový, funkci
pokladníka zastává zatím p. Krištofová – nutné předání všech materiálů od p. Sochorcové
4) Probrat jednotlivé body, o kterých jsme hovořili na poslední schůzi a nechávali na panu
řediteli : Vybavení tříd nad pavilonem kde je jídelna, Vymalování a celková revitalizace třídy
3.A, jak plavání – viz dopis od pana ředitele , Návrh na projednání dalších bodů – viz foto
okolí školní družiny
Rozhodnutí p. ředitele – vzhledem k mimořádným provozním výdajům (souvisejícím
především s rekonstrukcí školní kuchyně a jídelny) nemůže škola v současné době tyto akce
ze stávajícího provozního rozpočtu pokrýt (situace by měla být příznivější až ve 2.polovině
účetního roku).

5) Návrh na příspěvky nového školního roku ……..odhlasováno opět 400,-- Kč za každého žáka
bez rozdílu kolik má sourozenců ve škole, každý žák tedy platí 400,-- Kč. Příspěvky budou
vybírány na rodičovských schůzkách, popř. mohou rodiče zasílat na účet s poznámkou jméno
žáka a třídy.

6) Odhlasování permanentky do ZOO a Botanické zahrady na nový školní rok – odhlasováno,
škola může nakoupit a ihned jim proplatíme.

7) Hlasování – návrhy na příspěvky školy – viz návrhy od pana ředitele – odhlasováno : mobilní
pódium na Planina Open Air Kč 8.000,--, odměny pro učinkující na Planina Open Air Kč 3.000,, příspěvek na vybavení na jarní kutálení Kč 2.000,--, Permanentka do ZOO Kč 3.000,--, 7.000,- Kč autobusová doprava na pěvecký sbor (pouze polovina, už jsme přispívali na jaře)

8) Projednání opět webových stránek - pracuje se na tom.

9) Vyhlášení sběru papíru ….14. 5. -17. 5. 2018

10) Další náměty a návrhy na projednání - projednáváno chování a výuka některých účitelů –
závěr od pana ředitele ….bohužel nemůže zatím výměnu žádného účitele řešit, protože je
velký nedostatek nových.

Zápis provedla: M. Krištofová 25.4. 2018

