Zápis ze schůzky Spolku dne 15. 11. 2018
Schůzky se zúčastnilo 14 třídních důvěrníků z 19, paní ředitelka Rybáčková a pan zástupce Horváth,
omluven byl 1 důvěrník.
1. P. Šídlová zahájila schůzi a představila hlavní body programu: diskuze nad návrhy školy na
čerpání příspěvků, čerpání dotace udělené městem Vodňany, body do diskuze s p. ředitelkou
a p. zástupcem a diskuze s p. ředitelkou a p. zástupcem
2. Učitelé z Budov Výstavní a Bavorovská požádali o 29894 Kč a 4000 Kč, celkem tedy 33894 Kč
na knižní odměny, příspěvky na dopravu, společenské a didaktické hry a výdaje na různé akce
a aktivity pro děti i veřejnosti.
3. P. Čejka informoval o nevyčerpané dotaci od města Vodňany ve výši 10000Kč, jejíž část byla
již vyčerpána na IQ kroužek (4000Kč), ale stále zbývá ještě více než polovina finančních
prostředků. Spolek tedy odsouhlasil použití financí z dotace na pokrytí části požadavků od
školy a to na akci Vánoční dílny s rodiči (1500), nákup vybavení do družiny ve Výstavní ulici
(3000) a den dětí s přespáním ve škole z června 2018. Poměrnou část pak doplatí Spolek ze
svých prostředků. P.Čejka informuje učitele a pracovnice družiny o podmínkách čerpání
(zpráva, fotodokumentace). Dotaci je třeba vyúčtovat do konce roku.
4. Spolek schválil žádost o příspěvek školy s výše uvedenými výjimkami.
5. P. Topková informovala o novinkách v šachovém kroužku a spolek schválil platbu za dopravné
vyučujícímu šachového kroužku. Druhou část dopravného zaplatí Spolek z části školy
v Alešově ulici.
6. P. Pencová vzkázala, že by uvítala, kdyby měl pokladnu Spolku na starost někdo jiný. Spolek
zatím nevymyslel jiné řešení a vyjadřuje p. Pencové díky za její práci.
7. Diskuze s vedením školy:
 Spolek podal stížnost na umístění reklamních materiálu na hračky v prostorách školy.
Vedení školy uvedlo, že za reklamní materiály dostalo 2000 na výběr her/hraček.
 Spolek upozornil, že by příště na akci Bezva den uvítalo větší propagaci.
 Spolek podal stížnost na způsob přihlašování do školních družin na začátku školního
roku, které způsobilo některým rodinám komplikace (v přihlášce bylo uvedeno, že do
družiny se mohou hlásit jen ti, kteří tam budou chodit min. 3x týdně). Vedení školy
uvedlo, že to bylo dáno novou vyhláškou a v družině stále zbývá několik volných míst.
8. P. ředitelka dále informovala:
 O společném zájezdu školy do Anglie a Belgie, o který nebyl bohužel velký zájem.
Vedení školy má v plánu opakovat podobné zájezdy, i do jiných (bližších) zemích.
 O dokončení přestavby vestibulu školy a úpravy venkovních sportovišť.
 O plánovaném testování žáků školy: Vybrána firma Scio: testy z Čj, M, Aj a studijních
předpokladů pro 9. a 7. třídu, je zde možno srovnání s jinými školami a testování 8.
tříd ve čtenářské a matematické gramotnosti, jehož zadavatelem je Jihočeský kraj.
 O plánovaném zavedení elektronických třídních knih.
 O možném zavedení elektronických žákovských knížek (je třeba se zeptat ostatních
rodičů).



O účasti školy na projektu příhraniční spolupráce s Německem ve spolupráci
s Goethe institutem a JU. Vybrána škola ve Zweiselu. Uskuteční se dva výměnné
zájezdy žáků školy, kteří se učí německý jazyk (u nás) a český jazyk (ve Zwieselu).

Zapsala: Jana Šídlová

