
 

Zápis z jednání Rady rodičů 

 

Datum konání: 21. 4.2015 v 16.00 hodin  

Vzdělávací centrum Na Karmeli 

Přítomni: 

Hakenová, Sedláčková (2.C); Salač (3.A); Brázdová (4.A); Džuvarovská 

(6.B); Kapalová (7.A); Soukupová (7.B);  

Program: 

Přesný program jednání: 

 Smysluplné čerpání příspěvků RR 

 případ hmotné nouze ze třídy 2.C  
(žádost zástupce RR = Marie Sedláčkové ) 

 různé 

 

1/ případ hmotné nouze ze třídy 2.C  

Rozhodnuto , že z příspěvků bude třídní p. Sládkové předána hotovost 

1000 Kč (900 Kč na školu v přírodě a 100 Kč pro holčičku jako kapesné) 

Předáno na sekretariátu 23.4. 

2/ Smysluplné čerpání příspěvků RR: 

Pro vycházející deváťáky – desky (oproti loňsku se budou třídy ještě navíc 

fotit v jiném prostředí). Zařídí V. Soukupová. 

Pro prvňáky se budou pořizovat klíčenky (na krk) se jménem a názvem 

školy. Poptá a zařídí V. Soukupová. 

Co se týká výdajů dalších pravidelných příspěvků pro školní programy 

2.ZŠ, bylo odsouhlaseno, že se budou dávat příspěvky na adaptační 

pobyty konané v 6. třídách (a též na prvním stupni – bude zjištěno u 

vedení školy). Hradit by se z příspěvku měly vzdělávací složky pobytu 

(přednášky, naučné programy…). Přesně bude objasněno opět vedením 

školy. 

Dalším návrhem bylo pomoc při financování zahraničního lektora na výuku 

jazyků….bude projednáno s vedením ZŠ. 



Byly zamítnuty požadavky na příspěvky na  

 občerstvení a další repre.(např na den otevřených dveří, zápis, akci 
ve Sboru a další repre záležitosti -cca 2 tisíce na jednu akci) – 

nejedná se o příspěvek na děti 
 na družbu s Dieburgem (příspěvek na dopravu, jakýkoli, alespoň 5 

tis., bude také daleko vyšší) – nejedná se o akci zaměřenou na celý 

ročník (vícetřídní), jedou pouze vybraní žáci . 
 

3/ Různé 

Pokus o zastavení snahy zřídit bufet řízený žáky v původním „školnickém bytě“. 

Lepší využití by bylo jako ubytování lektora 

Zvýšení frekvence setkání RR – a v jiném prostředí  (návrh restaurační salónek) 

– bude realizováno hned na příští svolané RR. 

Dojednána schůzka u UniCredit banky (7.5. v 15:30), aby byli aktualizováni 

zástupci pro manipulaci s prostředky na účtě. A Zvolen jiný typ účtu 

(bezpoplatkový). P. Salač, p. Kapalová a p. Soukupová zařídí. 

………………………………………………… 

 

Návrh na další setkání – dle odpovědi vedení školy (bude-li co projednávat) buď  

ještě v červnu nebo začátkem září . 

Bude upřesněno. 

 

  

Zapsala  

Ing. Veronika Soukupová  23.4.2015 

 

 


