Spolek rodičů při ZŠ Komenského I, Zlín
Zápis z členské schůze 

Termín a místo konání
25. 9. 2017 16:00 hod, jídelna ZŠ Komenského I
Přítomní
předsedkyně Martina Nosková; místopředsedkyně Jana Nováková, 
členové viz. prezenční listiny
Hosté
ředitelka školy Mgr. Ilona Garguláková, 
zástupci ředitelky Mgr. Zdena Velebová a Mgr. Jan Zicha 

Program:
	Zahájení
	Volba členů výboru na další období
	Rekapitulace hospodaření za rok 2016/2017

Návrh rozpočtu na rok 2017/2018 
	Informace ředitelky školy
	Diskuse 
	Ukončení

Zahájení
	Předsedkyně spolku přivítala přítomné členy, představila hosty a členy rady, poděkovala dosavadní místopředsedkyni p. Šošolíkové za odvedenou práci pro spolek a zahájila schůzi. 

Volba členů výboru na další období 
předsedkyně Martina Nosková, místopředsedkyně Jana Nováková a pokladník Mgr. Marcela Plšková byly členskou schůzí zvoleny do výboru spolku. Všichni členové spolku hlasovali pro.
Rekapitulace hospodaření za rok 2016/2017
Předsedkyně spolku seznámila přítomné s výsledky hospodaření za minulý školní rok. Zpráva o hospodaření je k dispozici na webu školy. 
	Zůstatek bude na žádost vedení školy věnován na vybavení a potřeby do výuky. Tato částka poslouží na nákup 8 počítačů za cca 110 000 Kč, interaktivní tabule za cca 20 000 Kč, sportovních potřeb a nářadí za cca 20 000 Kč a koberců do tříd za cca 5 000 Kč. 
O výběr a nákup se postará vedení školy. Návrh byl schválen. Hlasovali všichni členové, 1 člen byl proti, ostatní byli pro.

Návrh rozpočtu na rok 2017/2018 
Přednesení jednotlivých položek návrhu rozpočtu.
	Některé částky položek byly oproti loňskému rozpočtu podle čerpání poníženy nebo navýšeny.
Návrh rozpočtu je k dispozici na webu školy. Návrh byl schválen. Všichni členové hlasovali pro. 
	Členský příspěvek 250 Kč zůstává. Návrh byl schválen. V hlasování se 1 člen zdržel, ostatní byli pro.
Informace ředitelky školy
Zhodnocení akademie a oslav 80. výročí školy.
	Výzkum vzdělávání - Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2016/2017 – naši žáci skončili nad průměrem vzdělání žáků všech zapojených ZŠ kraje. 
	Poděkování rodičům, kteří spolupracovali, pomáhali nebo se aktivně účastnili organizace školních akcí a projektů.
	V loňském roce proběhly kontroly: ČŠI na dodržování ustanovení vzdělávání, veřejnosprávní kontrola MMZ a kontrola HZS - protipožární ochrana. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny závady ani pochybení.

Výroční zprava za loňský školní rok je na webu školy.
	Upozornění na školní řád, kterým se řídí všichni žáci, rodiče i pedagogové, je na webu školy.
	Třídní důvěrníci mohou dávat podněty a požadavky do zápisu v připomínkách na třídních schůzkách.

Diskuse a ukončení
K diskuzi nebyl žádný příspěvek, proto ředitelka školy poděkovala přítomným a schůzi ukončila.



Ve Zlíně 26. 9. 2017 

Vypracovala: Jana Nováková   



