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

Termín konání: 17. 9. 2020
Místo konání: sborovna ZŠ Komenského I
Přítomni: viz prezenční listina
Hosté: Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

Program:
1. Zahájení
2. Činnost spolku za rok 2019-2020


Rada rodičů se sešla pouze v podzimních termínech – 10. 9. a 7. 11. 2019, členská schůze
proběhla 23. 9 2019, ale ostatní schůze byly zrušeny kvůli opatřením Covid-19.



12. 5. 2020 předsednictvo jednalo o podpoře rodičů 9. tříd ve věci storno poplatků
za neuskutečněný zájezd do Salcburku. Schválilo úhradu stornopoplatků ve výši 250 Kč na žáka,
celková částka činila 10 500 Kč.



28. 5. 2020 proběhlo mimořádné jednání předsednictva nad dotazy financování aktivit školy
a rekapitulaci hospodaření, informace viz Zápis z mimořádného jednání předsednictva na webu
spolku.



O prázdninách spolek uvedl do provozu webové stránky: spolek-zskom1.cz a spouští se z webu
školy. Funguje zde formulář na dotazy rodičů.



Ostatní činnost spolku popsaná ve Výroční zprávě 2019, bude zveřejněná na webu.

3. Rekapitulace hospodaření spolku za rok 2019/2020


Členský příspěvek činil 350 Kč na žáka.



Příjmy spolku celkem činily 227 749,29 Kč, z toho příspěvky členů 187 600 Kč, zbytek částky
přinesl sběr papíru (40 149,29 Kč)



Plán čerpání byl 284 100 Kč, vyčerpalo se 160 107,30 Kč, nevyčerpalo 123 992,70 Kč.



Finanční zůstatek spolku k 31. 8. 2020 je 165 406,67 Kč. Podrobné informace viz Příloha
1. Hospodaření spolku rodičů na školní rok 2019-2020.



Odměny za sběr 10 000 Kč - neproběhlo kvůli opatření Covid-19.

4. Návrh rozpočtu na rok 2020/2021


100 000 Kč - výtvarné potřeby. Již se čerpalo 4 800 Kč na euroklipy a kartony 3 990 Kč.



Povýšila částka pro soutěže – odměny, materiál a občerstvení – na 20 000 Kč.



10 000 Kč odměny za sběr zůstává.



Částka na ostatní služby – semináře, výukové programy, projekty – povýší na 25 000 Kč.



Podrobné informace o návrhu hospodaření jsou v příloze 2 tohoto zápisu Návrh hospodaření
Spolku 2020/2021.



Další návrhy:
-

výjimečné vyplacení odměny za sběr papíru v říjnu 2020 nejlepším třídám – 3 000 Kč: 1. místo
1 500 Kč, 2. místo 1 000 Kč, 3. místo 500 Kč.

-

akademie ve školním roce 2021-2022 k 85. výročí školy by měla proběhnout v Kongresovém
centru.

-

vyčlenění částky na nákup sešitů žákům do výuky od příštího školního roku.

5. Informace ředitelky školy


Třídní schůzky budou v jiném režimu – rozpis viz webové stránky školy.



Sběr papíru proběhne operativně dle počasí, první bude v říjnu.



Adaptační pobyty neproběhnou, škola je řeší formou příměstských kurzů v T klubu Unie Kompas.



Školy v přírodě neproběhnou, ale dětem budou nabídnuty besedy, environmentální vzdělávání
a další výukové programy nebo projekty.



MŠMT věnuje 20 000 Kč na ITC techniku pro každého učitele. Část peněz se použije
na zakoupení techniky pro učitele a část použije na zakoupení netbooků, popř. tabletů pro žáky.



Škola chystá možnost zapůjčení zmiňované ICT techniky sociálně slabším žákům pro on-line
výuku, pokud dojde k distanční výuce. Proto rodiče obdrželi dotazník k vyjádření.



Ředitelka apeluje na rodiče, aby sledovali systém Bakaláři a reagovali na zprávy a informace
školy. Výuková platforma se v systému chystá pro celou školu, tedy i pro 1. stupeň. Problémy
s nastavením apod. řeší Mgr. Zicha. Škola má vč. montessori 25 tříd.



V průběhu září se neznámkuje kvůli opakování učiva z loňského roku.

6. Usnesení


Výše příspěvku na žáka 350 Kč: schváleno.



Hospodaření spolku za rok 2019 – 2020: schváleno.



Návrh hospodaření na rok 2020 – 2021: schváleno.



Výjimečné vyplacení odměny za sběr papíru v říjnu 2020 nejlepším třídám – 3 000 Kč: schváleno.

7. Úkoly – třídní důvěrníci


Předat všechny informace z rady rodičům ve svých třídách na třídních schůzkách.



Upozornit rodiče na sledování Bakalářů.

8. Úkoly – ředitelka školy – zjistit druhy používaných sešitů ve všech předmětech a ročnících a množství.

Ve Zlíně 17. 9. 2020 vypracovala Jana Nováková

