Zápis z 1. členské schůze Rady rodičů z. s. konané 18.11.2015
Přítomní: J. Boubelík (přišel později), H. Jelínková, M. Klinecká, H. Ondoková, M. Pilařová, D.
Piskáčková, K. Sekyrová, J. Steinocherová, V. Janota Vaníčková.
Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy
3. Diskuse o výši členského příspěvku pro školní rok 2015-16
4. Diskuse o rozpočtu pro školní rok 2015-16
5. Závěr

1. Zahájení
K. Sekyrová zahájila členskou schůzi a oznámila, že předsedkyně V. Janota Vaníčková se z osobních
důvodů vzdala pozice třídního důvěrníka a předsedkyně RR. Je tedy třeba zvolit novou
předsedkyni/nového předsedu. Za zapisovatelku byla zvolena M. Pilařová, za ověřovatele zápisu K.
Sekyrová
2. Volba předsedy
Za novou předsedkyni byla navržena paní Jana Steinocherová. Pro hlasovalo 7 přítomných a 1 se
zdržel. Paní Jana Steinocherová byla většinou přítomných zvolena novou předsedkyní Rady rodičů z.
s.
3. Diskuse o výši členského příspěvku pro školní rok 2015-16
Byl navržen členský příspěvek ve výši 200,- Kč za 1 dítě, které navštěvuje ZŠ Netolice. Příspěvek má
být uhrazen do 29.2.2016 na účet Rady rodičů z. s., jehož číslo je uveřejněno na stránkách ZŠ
Netolice.
Výše příspěvku i datum úhrady byly schváleny všemi přítomnými.
Každý rodič obdrží písemnou výzvu k úhradě, na níž bude uvedena výše částky, číslo účtu, datum, do
kdy má být příspěvek uhrazen, VS, pod nímž má být platba provedena. Výzva bude obsahovat
upozornění, že příspěvek je dobrovolný a že žáci, jejichž rodiče neuhradí příspěvek v plné výši do
určeného data, nebudou mít nárok na čerpání finanční podpory z fondu Rady rodičů z. s.
4. Diskuse o rozpočtu pro školní rok 2015-16
Po diskusi byly schvalovány jednotlivé položky rozpočtu:
Příspěvek na plavání pro 3. a 4. třídy ve výši 20.000,- Kč
Příspěvek na cestovné ve výši 7.000,- Kč
Zrušení příspěvku na výlet pro 9. ročník
Zrušení příspěvku na pěvecký sbor
Příspěvek na odměnu žákům za přínos pro třídní kolektiv
ve výši 6.000,- Kč
Příspěvek na balíček pro žáky 1. tříd (obsah dle výběru
pedagogů) ve výši 100 á dítě
Příspěvek do položky „ostatní“ – především na oslavy
spojené s tradičními českými svátky (RR nadále nechce
přispívat na oslavy Halloween a Valentýn) a prioritně

pro 8 přítomných
pro 8 přítomných
pro 8 přítomných
pro 7 přítomných, zdržel se 1
pro 8 přítomných
pro 8 přítomných

na podporu tvorby programu na tyto oslavy- ve výši 4.000,- Kč
Příspěvek na program prevence kyberšikany
nabízený n.o. Portus Prachatice pro 4. a 5. třídy a
na související přednášku pro rodiče v celkové
výši 5.000,- Kč

pro 8 přítomných

pro 9 přítomných

Návrh rozpočtu pro školní rok 2015-16 byl schválen většinou přítomných členů Rady rodičů z. s.
5. Závěr
Poděkování všem přítomným a ukončení členské schůze.

Zapisovatel:
18.11.2015

M. Pilařová

Ověřovatel zápisu:

K. Sekyrová

