Zápis z jednání valné hromady Rady rodičů při Základní škole Přeštice
14. 11. 2011
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ad. 1 – Zahájení – M.Valeš
Ad. 2 – Zpráva o činnosti školy – p. Šperl
- info o žácích, kteří odešli loňský rok ze ZŠ – jejich umístění do škol
- žáci nemají zájem o učivo, jsou pohodlní a nepořádní, zájem není z důvodu velkého
počtu volných míst na středních školách
- úspěchy a aktivity školy na veřejnosti – nejvýzn.jsou Skalka, Skaláček, Př.flétničky,
vánoční jarmark, školní akademie
- plán práce: mimo běžných akcí dále ván.koncerty v Přešticích a Skočičích,
ván.jarmark, ples školy, školní akademie, den otevřených dveří
- technické záležitosti: opravy podlah, prostor na dvoře na 1.st., šatny, asfalt.hřiště,
na 2.st.pak střechy, fasáda, obměna kuch.zařízení, venkovní učebna, přívod teplovodu z bioplynové stanice
- projekt EU Peníze do škol – podána projektová žádost v částce 4 mil.CZK na 30 měsíců do 07/2013, pořízení vybavení již za 1,3 mil.CZK – poč.učebna, dataprojektory,
notebooky, dotykové tabule...
Ad. 3 – Zpráva o hospodaření RR – p. Věra Kožíšková
 informace o příjmech a výdajích
 stav fin.prostředků na BÚ a v pokladně
 návrh příspěvků na letošní rok
Ad. 4 – Diskuse + kontrola úkolů z minulé valné hromady
 fotoslužby na další rok – nespokojenost s min.ateliérem
 problémy s jídelnou – návrh změny skladby jídelníčku; jídelna po kontrole, vše dle
norem a předpisů, děti nemají spíše zájem o jídlo, plýtvají; nízká cena obědů oproti množství,
kvalitě a pestrosti (polévka, hlavní jídlo, ovoce, pití)
 možnost změny jízdních řádů pro dojíždějící – převážně po skončení vyučování –
škola nemá možnost vstoupit v jednání s dopravcem, může pouze město
 dopis od Fiony (adopce na dálku)
 šatny na 1.st. - odstraněny lavičky, háčky jsou posunuty níže
 návrh poskytnutí příspěvku RR škole na pořádání 1.plesu ZŠ a souboru Skalka na
vydání vlastního CD: předloženy 2 návrhy
- na ples 20.000,- CZK, na CD 10.000,- CZK – hlasovalo 26/2/1 v poměru souhlasí/je
proti/zdržel se

- na ples 15.000,- CZK, naCD 15.000,- CZK – hlasovalo 2/26/1 v poměru souhlasí/je
proti/zdržel se
Ad. 5 – Usnesení
Valná hromada schvaluje:
 zprávu o činnosti RR
 zprávu o hospodaření RR
 poskytnutí fin.příspěvku škole ve výši 20.000,- CZK na pořádání plesu školy
 poskytnutí fin.příspěvku souboru Skalka ve výši 10.000,- CZK na vydání CD
Ad. 6 - Závěr
V Přešticích 15.11.2011
Zapsal:
Milan Valeš
předseda VV Rady rodičů při ZŠ Přeštice
okr. Plzeň-jih

