Spolek rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského v Lysé n. L.

Zápis z jednání Schůze zástupců tříd
Zapsal: Tomáš Elicer

Datum konání: 12. 9. 2017

Účastníci jednání: podepsaní zástupci tříd Spolku rodičů žáků při ZŠ JAK Lysá 2017/2018 – příloha
zápisu
Hosté:
Host

Host

Host

1. Erika Drobná (zást. ředitele)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Stálá agenda:





informace od vedení školy (ředitelka školy nebo jí určený zástupce)
zpráva o hospodaření Spolku rodičů žáků Základní školy J. A. Komenského Lysá n. L.
různé
určení termínu dalšího jednání

Termín dalšího jednání: 14.11.2017 17:30

Zápis byl odsouhlasen přímo na jednání všemi přítomnými účastníky

Agenda k jednání:
viz. body zápisu

Platné informace (I) a rozhodnutí (R):
I: Sběr spotřebičů ve škole – pouze malé spotřebiče do velikosti např. fénu, malého mixeru
R: Řízení jednání Schůze zástupců rodičů
-schůzi řídí předseda Spolku
-diskusi řídí předseda Spolku
-předseda Spolku má možnost přerušit diskutujícího

Projednávané body:
Projednávané body
ID Popis/úkol
ú:

zasílat podklad pro další jednání

Zodpovídá

Termín

Stav

všichni

13.11.2017

aktivní

všichni

12.9.2017

uzavřen

O podkladech, které nebudou součástí přípravy pro jednání
Spolku a jsou navržena přímo na jednání Spolku, není
možné na aktuálním jednání Splku hlasovat. Lze je zařadit
do bodu Různé a lze o takových bodech hlasovat až na
dalším jednání Spolku.
ú:

Projednat na jednání 11.4.2017 určení peněz Spolku
11.4.2017 Kam investovat peníze spolku rodičů
-

upravit hřiště školní družiny (škola řeší)
škola zjistí v jakém je to stavu
možná investice ze spolku rodičů

Úkol pokračuje na dalším jednání Spolku

ú:

Účet Spolku

Kubica

Založit nový levnější účet a peníze z původního účtu převést Fialová
na účet nový.

30.12.2016

uzavřen

okamžitě

12.9.2017 Nový účet spolku byl založen České spořitelně
ke dni 9.12.2016

uzavřen

Těžké tašky
ú:

zástupce třídy probere s učitelem

Zrušení starého účtu

Kubice,
pokladník

do
12.9.2017

uzavřen

- dohoda, že se starý účet zruší. Číslo účtu:
501962339/0800, Česká spořitelna
Pro: všichni
zdrželo se: 0
proti: 0
12.9.2017 účet byl zrušen, prostředky byly převedeny viz.
Školní zpravodaj na rok 2017/2018
Doučování anglického jazyka
-

uzavřen

individuální řešení

12.9.2017 Odsouhlasený příspěvek rodičů pro rok
2017/2018 ve výši 400,- na rodinu
16 pro, proti 0, zdržel 0
12.9.2017 Odsouhlasené příspěvky na výtvarné potřeby
2017/2018
150,- na pololetí.
16 pro, proti 0, zdržel 0
12.9.2017 – paní Poustecká bude dělat daňová přiznání
Spolku, vyplývá ze zákona povinnost vypracovávat daňová
přiznání spolku.
ú

12.9.2017 – prostor bývalého ČSAD patří soukromému
subjektu, Spolek není účastníkem řízení s novým
vlastníkem prostoru.
Na příštím jednání Spolku bude navrženo rozšíření Stanov,
aby se spolek mohl stát účastníkem řízení jednání o
bývalém prostoru ČSAD.

Kubica

14.11.2017

ú: zařadit do seznamu bodů jednání Spolku, aby o nich
bylo možné hlasovat.
ú

12.9.2017 - zadní vstup do tělocvičen

škola

Škola – obsluhu vstupu by měl zajišťovat trenér.
ú: škola zjistí, jestli lze dveře doplnit „zvonkem“, kterým
by si děti mohly přivolat trenéra.
12.9.2017 – dlouhé čekání v jídelně
Důvod je kompletní výměna obsluhy jídelny a řešení
rychlosti obsluhy je v procesu.
ú

12.9.2017 – zákaz vstupu rodičů do školy rodiče navrhují
zajistit prostor pro čekání rodičů před školou s lavičkami.

Fialová

14.11.2017

všichni

do
20.9.2017

ú: Paní Fialová se zeptá na Městském úřadě
ú

12.9.2017 informace školy

-dotace na neochucené polotučné mléko, dvakrát za měsíc
zdarma, na konci října se možná změní rozsah
všichni
poskytovaných produktů, platí pro celý školní rok.
-volby do školské rady připomenout
ú: informovat rodiče o volbě do Školské rady termín
21.9.2017 od 12:00 – 19:00
-výjezdní seminář je v kompetenci třídních učitelů,
podmínkou realizace výjezdního semináře je účast 75 %
-vrátný – škola je zapojena do grantu úřadu práce,
z kterého byl placen pan vrátný.
Škola shání: vrátný, uklízečka, údržbář a dvě asistentky. U
asistentek je nutná podmínka maturita. Informovat se
mohou na sekretariátu školy a mohou zaslat e-mail na
info@zsjaklysa.cz.
-návrh investic na příští rok – návrhy školy:
1. Přesun učebny ze současného umístění – škola navrhuje,
aby Spolek přispěl na nábytek učebny - 120 000,ú: Zástupci budou informovat rodiče o návrhu školy
ú: Zařadit na bod jednání Spolku, aby o něm mohlo být
hlasováno.
-Škola Spolek informuje o havarijním stavu stoupaček.
Škola požaduje, aby zástupci o této věci informovali
rodiče.

třídní
schůzky
třídní

všichni

schůzky

Kubica

14.11.2017

Spolek navrhuje, aby si škola nechala vypracovat znalecký
posudek o havarijním stavu. Posudek by se v případě
potřeby zaplatil z peněz Spolku.
ú: Zástupci budou informovat rodiče o informacích ze
školy na třídních schůzkách.
-Škola informuje, že kapacity školy v Lysé jsou
nedostatečné. Škola rozšíří šatny o prostory u nových
učeben.

12.9.2017 – kurz plavání - kurz je povinný pro 1. stupeň
má odplavat 40 hodin během prvních pěti let, ale musí
splnit i současné páté ročníky – tedy děti pátých tříd by
měly odplavat 40 hodin. Plavání v zsjak započne na jaře.
ú

12.9.2017 otevřené body z minulých zápisů jsou uzavřeny

Elicer

14.9.2017

