Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín
Zápis ze schůze Rady rodičů

Termín konání: 21. 9. 2017 
Místo konání: sborovna ZŠ Komenského I
Přítomni: viz. prezenční listina
Hosté: Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

Program:
	Zahájení

Rekapitulace hospodaření za rok 2016/2017
Návrh rozpočtu na rok 2017/2018 a odsouhlasení
	Informace ředitelky školy
	Končící volební období místopředsedkyně, volba nového výboru
	Stanovení termínů schůzek rady 
	Diskuse a úkoly
	Ukončení

Zahájení
	Předsedkyně spolku přivítala přítomné rodiče a zahájila schůzi.


Rekapitulace hospodaření za rok 2016/2017
lyžařský kurz – částka 20 000 Kč (doprava), nákup lyží za zbytek částky se zamítl
	sponzorství ZOO Zlín – akce neproběhla
	Anglie – částka se nečerpala, zájezd byl zrušen
	výzkum Míra výskytu rizikových aktivit – nepředpokládaný výdaj 5 020 Kč na výzkum schválila rada na schůzce 11. 5 2017. Výzkum proběhl v květnu 2017 
na hmatový chodník se věnovalo 1 199 Kč

Návrh rozpočtu na rok 2017/2018 a odsouhlasení
částka na akademii snížená z 15 000 Kč na 4 500 Kč
částka na dovybavení školní knihovny zvýšená z 10 000 Kč na 15 000 Kč
ostatní služby, soutěže startovné – částka zvýšena na 3 000 Kč z původních 1 000 Kč
	vznikne nová položka Vídeň, Osvětim – příspěvek 20 000 Kč bude věnován na zájezdy do Vídně a Osvětimi (doprava apod.)
	vznikne nová položka Projekty + Výzkumy s částkou 7 000 Kč
	členský příspěvek 250 Kč zůstává


Informace ředitelky školy
zhodnocení akademie a oslav 80. výročí
	knihovna - půjčovní doba pro žáky je o velké přestávce

sběr papíru – vyhlášení termínů bude vždy operativní dle počasí 
	srovnávací testování žáků 9. tříd - Zjišťování výsledků vzdělávání – naši žáci skončili nad průměrem všech zapojených ZŠ kraje
	9. třídy prezentace SP – upřesnění splnění projektů žáků – zadání dostanou v únoru, práci odevzdají na konci května a prezentace projektů probíhá poslední týden v červnu


Končící volební období místopředsedkyně, volba členů výboru
Ve funkci místopředsedkyně spolku končí paní Jitka Šošolíková. Do funkce předsedkyně byla opět navržena paní Martina Nosková, do funkce místopředsedkyně paní Jana Nováková. Funkci pokladníka přijme opět paní Mgr. Marcela Plšková. Volba výboru proběhne na členské schůzi dne 25. září 2017.

Stanovení termínů schůzek rady: 16. 11. 2017, 1. 3. 2017 a 17. 5. 2017

Diskuze a úkoly 
nákup 8 laptopů, interaktivní tabule, koberců a sportovních potřeb z rozpočtu spolku byl schválen - viz. rozpočet 2017/201, nákup zajistí vedení školy
	sběr papír – návrh na nákup nebo pronájem váhy, cenu zjistí předsedkyně a p. ředitelka
výtvarný potřeby pro školu, návrh na příští rok, p. ředitelka zjistí od učitelek potřeby 
a náklady, předloží příští rok
	rada schválila půjčení cca 10 ks lyží na LK 7. ročníků žadatelům oproti záloze 500 Kč. Důvěrníci ve třídách zjistí zájem a do připomínek zápisu z třídních schůzek napíší počet zájemců. Zápůjčky lyží budou řídit učitelé tělesné výchovy
Ukončení – na závěr poděkovala předsedkyně všem přítomným a ukončila schůzi.

Ve Zlíně 21. 9. 2017 vypracovala Jana Nováková     




