ZDRAVÁ ŠKOLA

Základní škola, Most, J. A. Komenského 474,
příspěvková organizace

E-mail: skola@mostzs15.cz
http://www.mostzs15.cz

Telefon: 603839532
IČO : 47324180
ID datové schránky: v58t8q5

Určeno členům Klubu rodičů a
jmenovitým zástupcům
třídy a výboru Klubu rodičů

V Mostě dne 10. září 2019
Věc: Zápis z jednání Klubu rodičů Základní školy J. A. Komenského 474, p. o., Most
V souladu se Stanovami Klubu rodičů při 15. ZŠ, z. s. byla svolána na 10. září 2019 od
15:00 hod. do školní jídelny valná hromada podle části III článku 6. Valnou hromadu svolal
předseda Klubu rodičů, pan Petr Henych, a byla ukončena v 15:45 hod.
Seznam přítomných:

p. Petr Henych – předseda
pí. Ivana Alferiová – kontrolorka
Ing. Kamila Glaserová – zapisovatelka
p. Milan Kamír – člen výboru (omluven)

Vedení školy:

Mgr. Lenka Firmanová – ředitel školy
Mgr. Jaroslav Hasil – zástupce ředitele školy
Mgr. Libuše Svobodová – zástupce ředitele školy

Prezence: viz přiložená prezenční listina
Na jednání bylo přítomno 38 rodičů z požadovaného počtu 52, tedy valná hromada byla
usnášeníschopná.
Program:
1) Informace ředitelky školy Mgr. Lenky Firmanové
- o stavebních úpravách, které byly uskutečněny na konci školního roku 2018/19
- o personálním obsazení školy ve školním roce 2019/20
- o plánovaných akcích pro žáky ve školním roce 2019/20
- o plánované rekonstrukci školy ve školním roce 2019/20
- o systému Bakalář

2) Seznámení Klubu rodičů se zprávou o hospodaření školy ve školním roce 2018/19
3) Schválení zprávy o hospodaření školy za rok 2018/19 a volba nového zástupce
Klubu rodičů na pozici kontrolora za pí. Štorchovou
4) Diskuse, podněty a názory rodičů
5) Usnesení

k bodu č. 1:
- ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová informovala členy Klubu rodičů o stavebních
úpravách, které proběhly na konci školního roku (výměna lina, osvětlení, boční
rampy a podlahy ve školní kuchyni, včetně kanalizace a odpadů.
- personálního obsazení – doplněna pozice ekonomky, 5 nových pedagogů (1 na nižší
a 4 na vyšší stupeň), 1 vychovatelka do školního klubu (za MD), 1 pomocná
kuchařka
- spolupráce s místním akčním plánem města Mostu (MAP), která pokračuje již
druhým rokem, jehož součástí byla tzv. „Malá technická univerzita“ pro 1. ročníky
zaměřená na řemesla
- seznámení s projektem „Inkluze ve školách“ pro rodiny ze sociálně vyloučených
lokalit – podpora zájmových kroužků v družině, projekt „Šablony“ pro slabší žáky,
projektové dny, kdy žáky budou navštěvovat odborníci s danou tématikou, popř.
budou naopak uskutečněny výjezdy žáků mimo areál školy
- informace o zajištění lyžařského výcviku, který nebude jako tradičně probíhat na
Klínovci, ale podle zájmu a sněhových podmínek budou žáci vyjíždět denně na Klíny
- informace o plánovaném cykloturistickém kurzu na konci školního roku. O obou
akcích budou rodiče včas informováni vedením školy. V letošním roce nepočítá
vedení školy s výjezdem do ŠvP
- potvrzení turistických vycházek pro 1.- 4. ročníky, pro 5. ročník 1x za čtvrtletí
celodenní vycházka
- zástupci Klubu rodičů byli informováni o další plánované rekonstrukci školy (stavební
úpravy celého objektu včetně opravy střechy, výměny oken, zateplení budovy a
rekupirace). V současné době se čeká na schválení dotace od vedení města Mostu
a veškeré informace budou oznámeny pravděpodobně v průběhu ledna 2020.
V důsledku těchto úprav byli členové Klubu rodičů informováni o možném zkrácení
školního roku 2019/20.
- součástí rekonstrukce by mělo dojít i k rekonstrukci speciální učebny přírodovědného
charakteru na 2. stupni a instalaci výtahu pro tělesně postižené
- od letošního roku přechází naše škola na klasifikaci přes program Bakalář, kde bude
elektronicky evidováno hodnocení, absence žáků a plánované akce školy.
Přístupové kódy byly předány rodičům. Žáci budou mít místo žákovských knížek od
5. ročníku žákovské průkazy, od 1. do 4. ročníků zůstávají žákovské notýsky.
- seznámení členů se školním řádem - klasifikace, chování, prevence, uvolňování
žáků z hodin, omlouvání z vyučování
- vedení školy informovalo o spuštění nových webových stránek školy, přes které je
možné se přihlásit do Bakaláře
- platby za obědy zůstávají do konce kalendářního roku 2019 ve stejné výši

k bodu č. 2:
- zpráva o hospodaření ve školním roce 2018/19 – přečetl pan Henych
- zhodnocení hospodaření za školní rok 2018/19
- čerpání prostředků z fondu Klubu rodičů ve školním roce 2018/19, viz. příloha
- návrhy a plány na čerpání prostředků z fondu Klubu rodičů ve školním roce 2019/20
- schválení poplatku 150 Kč / žák do Klubu rodičů ve školním roce 2019/20
k bodu č. 3:
- schválení předložené rekapitulace hospodaření za školní rok 2018/19 – hlasovalo 38
přítomných rodičů
pro: 38
proti: 0
zdrželo se: 0
Zpráva o hospodaření za školní rok 2018/19 schválena
-

volba kontrolora hospodaření – hlasovalo 38 přítomných rodičů
pro: 38
proti: 0
zdrželo se: 0
Do funkce zvolena sl. Lucie Kolaříková

k bodu č. 4:
-

p. Kasíková (3. C) – dotaz ohledně zabezpečení ranní a odpolední družiny
- vedení seznámilo rodiče s aktuálním zajištěním bezpečnosti žáků (vstup
hlavním vchodem, který je monitorován; uzamykání bočních vchodů v daných
časech a vstup přes školní klub-zvonek; rozmístění dozorů na chodbách)
- v příštím roce bude v rámci rekonstrukce řešeno i další zabezpečení školy

-

p. Čermáková (5. B) – dotaz na možnost zajistit žákům s intolerancí na laktózu
upravenou stravu
- maminka byla odkázána na svou výživovou poradkyni a následně bude věc
řešena individuálně s vedením školy

Usnesení:
Valná hromada:
- schvaluje předloženou rekapitulaci hospodaření za školní rok 2018/19 (příloha je
součástí zápisu)
- ukládá kontrolorům provést kontrolu hospodaření
- volí člena Klubu rodičů sl. Lucii Kolaříkovou jako kontrolora hospodaření

Zapsala: Ing. Kamila Glaserová
10. 9. 2019

Klub rodičů ve školním roce 2018/2019
Příspěvky a převod

107 997,00 Kč

Výdaje
Mikuláš

7 020,00 Kč

Akce pro rodiče 100. let výročí republiky

687,00 Kč

Dárky Marienberg

169,00 Kč

Úhrada autobusu Marienberg

2 192,00 Kč

Na startu mužnosti

1 200,00 Kč

Preventivní program 2x

2 400,00 Kč

Kalibro testy 9. Tř.

4 480,00 Kč

Drobné výdaje

1 360,00 Kč

Jízdné soutěž AJ

138,00 Kč

Den země doplatek faktury

727,00 Kč

Den dětí nanuky

6 100,00 Kč

Reprezentanti (výlet, poukázky)

13 304,00 Kč

Lanové centrum autobus
Jízdné Jungle aréna doprovod

1 956,00 Kč
288,00 Kč

Sady propisky pro vycházející žáky

6 800,00 Kč

Plyšové hračky pro prvňáky

6 720,00 Kč

Dotace autobusů na turistiku (delší trasy)

8 848,00 Kč

Vánoce pro prvňáky a přípravku – knihy

7 852, 00 Kč

Výdaje celkem

72 241,00 Kč

Zůstatek k 9. 9. 2019

35 756,00 Kč

Vypracovala: Janátová Miroslava

