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 7. září 2021
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 9. září 2021 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

Vedení školy:

Mgr. Lenka Firmanová – ředitel školy
Mgr. Lenka Vrabcová – zástupce ředitele školy
Mgr. Romana Krčmářová – zástupce ředitele školy

Prezence: viz přiložená prezenční listina
Na jednání bylo přítomno 33 rodičů z požadovaného počtu 54, tedy valná hromada byla
usnášeníschopná.
Program:
1) volba člena výboru Klubu rodičů při 15. ZŠ Most – Ing. Daniela Hoke za p. Milana
Kamíra
2) Informace ředitelky školy Mgr. Lenky Firmanové
- seznámení s průběhem rekonstrukce ve školním roce 2020/21

-

informace o plánovaných projektech a dalších úpravách v areálu školy
informace o současných proticovidových opatřeních ve škole (testování)
informace o personálním obsazení školy ve školním roce 2021/22
seznámení s připravovanými podpůrnými opatřeními v důsledku distanční výuky
ve školním roce 2020/21 – doučování žáků
informace o organizaci školního roku 2021/22
Třídní fond - platby za pracovní sešity a pomůcky budou prováděny
bezhotovostně na účet školy. Každý z rodičů má platební údaje v Bakaláři
v záložce Platby (Třídní fond)

3) Seznámení Klubu rodičů se zprávou o hospodaření školy a schválení snížení
příspěvku ve školním roce 2021/22
4) Schválení zprávy o hospodaření školy za rok 2020/21
5) Diskuse, podněty a názory rodičů
6) Usnesení
k bodu č. 1:
-

volba člena výboru – hlasovalo 33 přítomných rodičů
pro: 33
proti: 0
zdrželo se: 0
Do funkce zvolena Ing. Daniela Hoke

k bodu č. 2:

-

-

-

Ředitelka školy Mgr. Lenka Firmanová informovala členy Klubu rodičů
o stavebních úpravách, které proběhly během školního roku 2020/21 (výměna lina a
osvětlení v šatnách a spojovací chodbě, včetně výzdoby, probíhající rekonstrukce
PC učebny)
o plánovaném vybudování výtahu (bezbariérový přístup, včetně wc), pojízdné brány
a ozvučení pro vstup do areálu školy, modernizaci datové sítě
o testování žáků 1. 9. (první ročníky 2. 9.), 6. a 9. 9. 2021 a povinnosti nošení roušek
(od 15 let respirátorů) mimo učebnu.
o personálním obsazení na školní rok 2021/22
Projekt IROP – vybavení učeben přírodopisu, fyziky, chemie a anglického jazyka
o projektech na pomoc pro žáky ohrožené z období distanční výuky („Inkluze ve
školách“ pro rodiny ze sociálně vyloučených lokalit – podpora zájmových kroužků
v družině, projekt „Šablony II. A III., plán Národní podpory
o zajištění lyžařského výcviku, který nebude jako tradičně probíhat na Klínovci, ale
podle zájmu a sněhových podmínek budou žáci vyjíždět denně na Klíny
o organizaci turistických vycházek pro 1.- 3. ročníky, pro 4. - 5. ročník 1x za čtvrtletí
celodenní vycházka
o povinnosti seznámení se se školním řádem - klasifikace, chování, prevence,
uvolňování žáků z hodin, omlouvání z vyučování
platby za obědy zůstávají do konce kalendářního roku 2021 ve stejné výši

k bodu č. 3:
-

zpráva o hospodaření ve školním roce 2020/21 – přečetl pan Henych
zhodnocení hospodaření za školní rok 2020/21
čerpání prostředků z fondu Klubu rodičů ve školním roce 2020/21, viz. příloha
návrhy a plány na čerpání prostředků z fondu Klubu rodičů ve školním roce 2021/22
schválení poplatku 100 Kč / žáka do Klubu rodičů ve školním roce 2021/22

k bodu č. 4:
-

schválení předložené rekapitulace hospodaření za školní rok 2020/21 – hlasovalo 33
přítomných rodičů
pro: 33
proti: 0
zdrželo se: 0
Zpráva o hospodaření za školní rok 2020/21 schválena

-

schválení snížení poplatku na 100 Kč / žáka do Klubu rodičů ve školním roce
2021/22 - hlasovalo 33 přítomných rodičů
pro: 33
proti: 0
zdrželo se: 0
Zpráva o hospodaření za školní rok 2021/22 schválena

k bodu č. 5:
-

p. Benešová (5. B) – Budou mít žáci možnost dochodit plavecký kurz, který byl
odložen ve 3. ročníku z důvodu distanční výuky?
odpověď:
Vedení školy jednalo s p. Hronem (3. ZŠ), který uvedl, že kapacita bazénu je
omezená a zatím náhradní termín nemá. Vedení školy se pokusí zajistit náhradu na
jiné škole a rodiče bude informovat.

-

p. Kasíková (5. C) – dotaz ohledně vynášení jídla ze školní jídelny
odpověď:
Z důvodu nepořádku v areálu školy platí pro všechny osoby zákaz vynášení jídla
z jídelny. Vedení školy se pokusí najít náhradní řešení.

Usnesení:
Valná hromada:
- schvaluje předloženou rekapitulaci hospodaření za školní rok 2020/21 (příloha je
součástí zápisu)
- ukládá kontrolorům provést kontrolu hospodaření
- volí člena Klubu rodičů – Ing. Daniela Hoke

Zapsala: Ing. Kamila Glaserová
7. 9. 2021

