
ZÁPIS 

zjednání třídních zástupců a výboru Sdružení rodičů při ZŠ V. Hejny, Červený 
Kostelec ze dne 6.5.2014 

Přítomni: Dle prezenční listiny 

Jednání zahájila paní Nejmanová, která úvodem sdělila, že ve funkci 
pokladníka končí paní Hanušová ( dokončí školní rok ) a navrhovaná paní Stehlíková 
se funkce vzdává ( dítě také končí školní docházku ). Rodiče byli opět vyzváni, aby 
ve třídách oslovili případné zájemce o tuto činnost. 

Poté se ujal slova pan ředitel Oleják. Přednesl návrh rozpočtu na rok 2014. 
Informoval přítomné o získání peněz na 2 projekty. Jedním z nich je vybudování 
hřiště u školy v Horním Kostelci. 

Dále informoval rodiče o projektu Edison, který proběhne ve škole v 
následujícím týdnu. Projekt spojuje studenty z celého světa, napomáhá propagaci 
cizího jazyka, komunikaci a poznávání jiných kultur. 

Paní učitelka Kovalová představila hudební nástroj "džembe bubny", které by 
ráda do výuky zakoupila. Zatím jich má škola 5, aleje třeba zakoupit více nástrojů. 
Vysvětlila přítomným jejich využití ( začlenění žáků do kolektivu, odbourávání 
stresu, aj.). Proto požádala rodiče o možnost sponzoringu. 

Rozpoutala se živá debata o využití bubnů a možnosti zakoupení bubnů z 
peněz sdružení. 

Zástupkyně pro 1.stupeň požádala přítomné o částku z rozpočtu 6.000,-kč 
na zřízení relaxačního koutku. 

Toto bylo schváleno. 1 z rodičů se zdržel. 

Pan ředitel informoval o zrušení sportovní třídy ( nezájem žáků ). Také o 
povinně volitelných předmětech. ^ 

Někteří rodiče vznesli námitku, že předměty jsou pouze relaxační, a nenabízí 
rozšířenou výuku. ^ , 

Ředitel Oleják vysvětlil, že výběr byl široký a záleželo pouze na žácích a 
rodičích. 

Zapsala: Jančíková Zuzana 



SDRUŽENÍ  RODIČŮ 6.5.2014 

                                                                      

                                                                      

Návrh rozpočtu na rok    2014  
                           

                                                                      
1.  P ř í j m y :                                                       
                                                                      
Předpokládaný příjem  - Příspěvky Sdružení rodičů  ( vyběr   říjen  2014) cca   67 000 Kč 
tj 150 Kč / žák resp. 75 Kč za dalšího  sourozence . 
                                                                           

Zůstatek na účtu k 1.5.2014      119 294 Kč 

 
 

skutečnost 

2013

plánovaný 

rozpočet    

2013

plánovaný rozpočet 

2014
skutečnost 2014 

32 482 17 000

32 000                4 632               

10 000 8 000
-                         

7 189 5 000
10 000                9 980               

798
6 000                  

4 362 9 800
5 500                  2 090               

3 150 5 000
5 000                  

11 681 14 000
12 500                

5 760 20 000
7 000                  2 310               

9 854 13 000
10 000                

8 916 10 000

5 000 5 000
10 000                

29 040 20 000
15 000                

10 345 5 000

500                     232                  

10 000                

32 000                12 000              

7 100                  7 090               

138 577 131 800 162 600    38 334    

příspěvek na dopravu (LVVZ, škola v přírodě, startovné a jízdné 

na soutěže) 

florbalové branky a hokejky

interaktivní výukový program 

koberec pro 1. třídy, křeslo

úžasné divadlo fyziky ÚDIF speciální program pro žáky 2. st. 

odměny a ceny na LVVZ, školy v přírodě, seznam pobyty

příspěvek na pobyt sociál.slabým 4x

knižní odměny žákům

ceny do soutěží organizovaných školou 

vánoční výstava

herní konzole pro 1. st.

Součet

občerstvení na soutěžích 

Čerpání prostředků Sdružení na 2014 podle druhu

stavebnice pro ŠD

dataprojektory na 1. stupeň

molitanové sedáky pro 1. st.

mezinárodní výměna dětí - příspěvek na pobyt 

bubny djembe

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidelné výdaje a jejich výše.    

 

1) Příspěvek na dopravu  
 

a)  LVVZ, škola v přírodě 4. a 6. třídy,     1500 ,- Kč 

b)  asistenti,       1500 ,- Kč 

c)  sportovní kurz       1000 ,- Kč 

d)  jiné školy v přírodě      1000 ,- Kč 

 

2) Příspěvek na ceny do soutěží  

- pro účastníku kurzů   1) a ,c     700 ,- Kč  

- pro účastníky  1) b,d na třídu     500 ,- Kč 

-ostatní soutěže  pořádané školou  do  500 ,- Kč 

 

3) Knižní odměny, případně jiný typ dárku. 

- 1.- 8. ročník        450 Kč 

- 9. ročník       600 Kč 

mimořádná individuální. reprezentace školy   500 Kč  

 

 

    

 


