Rada rodičů při Základní škole Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice, IČ: 265 34 631
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 3249

Zápis
z jednání valné hromady Rady rodičů konané dne 11.4.2017
místo: aula Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146
přítomni: zástupci tříd dle prezenční listiny
za ZŠ Přeštice - Mgr. Petr Fornouz, ředitel
Mgr. Michaela Hrubá, zástupkyně pro 2. stupeň
Mgr. Pavlína Křenová, zástupkyně pro 1. stupeň
Program:
1)
Zahájení
2)
Zpráva o činnosti VV Rady rodičů
3)
Zpráva o hospodaření – pokladník Jiří Veselý
4)
Zpráva ředitele školy
5)
Diskuze
6)
Usnesení a závěr

1. Zahájení
provedl předseda výkonného výboru RR Jan Nový.
Podle prezenční listiny je přítomno 23 třídních zástupců ze 41 pozvaných.
2. Zpráva o činnosti výkonného výboru rady rodičů – Jan Nový
Výkonný výbor zajistil převedení dispozic k účtu na nové členy výkonného výboru. Účet rady rodičů
je zachován v Komerční bance, bude se využívat i spořící účet.
Po zajištění všech potřebných podkladů bude do 1 měsíce podaný návrh na změnu stanov na
rejstříkový soud.
3. Zpráva o hospodaření – Jiří Veselý
- příjmy: 89 800,- Kč, výdaje: postupně jsou uvolňovány finanční prostředky dle schváleného
rozpočtu - k 13. 3. 2017 zůstatek na bank. účtu: 280 484,04 Kč, stav v pokladně: 99 840,-Kč.
4. Zpráva ředitele školy – Mgr. Petr Fornouz
- k zápisu do 1. ročníku se dostavilo 126 žáků
- v tomto školním roce navštěvuje školu 932 žáků (o 18 více než v loňském roce)
- hlavní plánované invesice školy: 1. stupeň – ekonstrukce podlah kabinetů, rekonstrukce opěrné zdi
u zadního vchodu
2. stupeň – rozšíření učebny cvičné kuchyně
- pokračuje projekt výuky anglického jazyka od 1. třídy
- ve školním roce 2017/18 skončí funkční období školské radě, nové volby proběhnou na prvním
aktivu školního roku 2017/18. 2 členy navrhuje RR
5. Diskuse
- informace ohledně jazykových kurzů AJ – 1. a 2. ročník – kroužek AJ, 3. ročník povinný cizí jazyk
(není kroužek), 4-8. ročník kroužek AJ, 9. ročník kroužek formou konzultací. Doporučuje se jako
součást této nadstavby výuky AJ podstoupit zkoušky úrovní KET, B1, PET. Zkoušky „nanečisto“
hradí škola, řádné zkoušky hradí rodiče studentů. Přihlášení do kurzů probíhá vždy v září. Zkoušky lze
zajistit v místě školy i pro děti, které nenavštěvují kroužek AJ.
- kolektivy 6. ročníků jsou sestavovány mj. na základě těchto kritérií: dle zvoleného 2. cizího jazyka,
po konzultaci s vyučujícími 5. ročníků, dle bydliště studentů
- Mgr. Hanzlíková seznámila přítomné s činností spolku MAS Aktivios z.s. a nabídla možnost
ostatním zapojit se

6. Usnesení a závěr
Valná hromada bere na vědomí
- zprávu o činnosti výkonného výboru RR
- informaci o stavu účtu a pokladny k 13.4.2017
- zprávu ředitele školy
Úkoly:
- VV zajistí zápis do spolkového rejstříku
- VV zajistí aktualizaci seznamu zástupců tříd
- VV zajistí prostřednictvím ředitele školy zveřejnění schválených stanov RR

Přílohy zápisu:
- informace ředitele školy Radě rodičů na valné hromadě konané dne 11.4. 2017
- prezenční listina

V Přešticích: 11. 4. 2017

Zapsal:
Jan Nový v.r.
předseda výkonného výboru

