
Zápis ze schůzky Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník konané dne 26. 9. 2017. 

  

Program: 

1. Přivítání nových rodičů, zástupců tříd.  

2. Seznámení s akcemi ZŠ Jeseník, které proběhnou v tomto školním roce (seznam je v příloze). 

3. Schválení dopisu rodičům na tento školní rok ve věci vybírání příspěvků. 

4. Projednání způsobu vybírání finančního příspěvku od rodičů. 

5. Předložení plánu paní Kubalákovou ve věci vyhodnocení požadavků učitelů pro čerpání 

finančních  příspěvků na akce školy. Tento bod je součástí strategického plánu spolku. 

6. Žádost o pomoc při organizaci výstavy Retro a Halloweenu. 

7. Různé 

  

ad 1) Olga Vondrušková přivítala nové členy našeho Sdružení, nové rodiče, zástupce tříd ZŠ Jeseník. 

Poté se jednotliví rodiče představili a uvedli, kterou třídu zastupují. Kromě třídy VII. A má každá třída 

svého zástupce.  

ad 2) Paní Radka Burešová nás seznámila s akcemi ZŠ Jeseník, které proběhnou v tomto školním roce. 

Seznam akcí byl členům Sdružení poslán společně s pozvánkou na schůzku. Vzhledem k tomu, že 

nelze finančně pokrýt veškeré požadované akce školy, členové družení na této schůzce odsouhlasili, na 

jaké výdaje spojené s akcemi lze příspěvek čerpat. Členové sdružení projednali postupně všechny 

plánované akce uvedené v seznamu, který bude 9. 10. 2017 předán pedagogům ZŠ Jeseník i 

s výslednými částkami, které Sdružení uhradí.  

Nyní bude Sdružení hradit cestovné a startovné i další akce pouze za určitých podmínek, jak je níže 

uvedeno, některé akce již hradit nebude: 

- Sdružení hradí cestovné a startovné, pokud děti postupují do dalších kol Olympiád. 

- Sdružení hradí dopravu pouze těm sportovcům, kteří postupují do krajského kola.  

- Sdružení již nebude proplácet příspěvek na dopravu kurzů školy (bruslařský, lyžařský, zimní 

sportovní aktivity pro 5. ročník apod.) 

- Sdružení zatím hradí preventivní programy školy, které lze hradit i prostřednictvím projektů 

MŠMT. Proto bude do dalších let prošetřena a doporučena i tato možnost financování 

preventivních programů. 

- Sdružení již nebude hradit návštěvy kin v družinách. 

V současné době zůstává na účtu Sdružení 22 390,-Kč, a přestože se navýšil příspěvek z 300,-Kč na 

350,-Kč na školní rok, bylo vybráno méně peněz. Při tomto rozhodování se členové Sdružení snažili 

příspěvky rozdělit spravedlivě tak, aby se finance rozdělily mezi co největší počet dětí, protože vesměs 

přispívají rodiče všech dětí základní školy, ale některé akce, např. sportovní nebo družinu všechny děti 

nenavštěvují. Rozhodování bylo těžké, rádi bychom pokryly všechny akce školy, protože si vážíme 

úspěchů našich dětí, ale finance na všechny akce Sdružení nemá.  



ad 3) Členové Sdružení schválili dopis rodičům na tento školní rok ve věci vybírání příspěvků, i 

nadále bude doporučena výše příspěvku 350,-Kč na školní rok a rodiče dětí si mohou vybrat způsob 

hrazení příspěvku.  

ad 4) Příspěvek pro Sdružení není součástí online pokladny. Byla projednána tato možnost pro 

nadcházející období. K této věci se Sdružení bude dále vracet, bude projednána pro nadcházející 

školní rok.  

ad5) Paní Kubaláková  předložila členské schůzi ke schválení požadavky učitelům na financování 

kulturních, sportovních a společenských akcí školy. Požadavky byly schváleny. Strategický plán, kde 

jsou tyto požadavky uvedeny, byl již schválen na minulé schůzce a nyní, společně s těmito požadavky, 

vstoupil v platnost a je v příloze tohoto zápisu.  

ad6) Paní Radka Burešová přednesla žádost o pomoc při organizaci výstavy Retro a Halloweenu. 

Akce Halloweenu proběhne 2. 11. 2017, paní Burešová požádala přítomné o pomoc, od 14:00 hodin. 

Někteří členové navrhli, aby se do této akce zapojili i žáci z vyšších ročníků, devátých tříd. Paní 

Burešová požádala přítomné, zda mohou donést do školy starší retro věci z domácnosti na výstavu 

Retro a tuto žádost předali mezi ostatní rodiče žáků školy. 

ad7) Členové Sdružení vyslovili nesouhlas s organizací provozu školní družiny. Bylo schváleno 

podání žádosti adresované Školské radě a Vedení školy ZŠ Jeseník o projednání organizace provozu 

školní družiny. Rodičům nevyhovuje nemožnost vyzvedávání dětí v době od 13 do 14.30 hodin a 

nemožnost vracení se dětí do družiny z kroužků. Tato žádost bude projednána i na Školské radě, které 

se členové Sdružení zúčastní, a to dne 2. 10.2 017, v ZŠ Jeseník, ulice Nábřežní, v 16:45 hodin.   

Další schůzka Sdružení rodičů při ZŠ Jeseník by mohla proběhnout v lednu 2018, datum a místo bude 

upřesněno.  

 

S pozdravem. 

Olga Vondrušková, předsedkyně.  

 

 

 


