Jednání Školské rady při ZŠ Bítovská 1246, Praha 4
Zápis č.3/2010
Jednání proběhlo v ředitelně ZŠ 10.9.2010 od 14.00 hod.
Přítomni: RNDr. Monika Matějková
Tomáš Rampich
Mgr. Dana Hapková
Mgr. Stanislav Lička
PaedDr. Michal Novák
Mgr. Markéta Benešová
1) ŠR projednala připomínky rodičů po třídních schůzkách dne 6.9.2010. Bylo konstatováno, že některé
informace byly prezentovány rodičům ze strany pedagogů i některých zástupců tříd z řad rodičů nepřesně a
proto je nutno se podrobněji k těmto záležitostem vyjádřit.
Vzhledem k tomu, že dochází k záměně pojmů a náplně činnosti mezi jednotlivými sdruženími a radami,
které působí při ZŠ Bítovská, uvádíme na vysvětlenou:
a)

„Školská rada“ (ŠR) je volený orgán, který je zřízen ve smyslu § 167 a § 168 zákona č.561/2004
Sb., školský zákon, a plní činnosti uložené mu tímto zákonem. S činností ostatních sdružení nemá
nic společného, včetně vybírání příspěvků od rodičů.

b) „Sdružení rodičů školy“ (SRŠ) je orgán, jehož členy jsou zástupci rodičů jednotlivých tříd. Tento
orgán se vyjadřuje k hospodaření školy s příspěvky od rodičů a spolurozhoduje o jejich využití.
Příspěvek ve výši 500,- Kč na školní rok je použit na financování akcí školy – exkurze, návštěvy
kulturních pořadů, návštěvu kina, startovné na soutěžích, organizace a zajištění akcí typu Dětský
den, Vánoční a Velikonoční trhy, Halloween apod., vybavení školní družiny a odměny žákům
školy. V případě, že žáky školy jsou sourozenci, vždy je vybírána úhrada pouze za jednoho a to,
toho staršího. Finance jsou vedeny v účetnictví školy na odděleném účtu. Před třídními schůzkami
proběhlo jednání „Sdružení rodičů školy“. Na jednání bylo provedeno vyúčtování za školní rok
2009/2010. Zůstatek z tohoto školního roku ve výši 42.207,- Kč, který byl rozdělen na částku ve
výši 26.567,- Kč pro 1. stupeň a částku ve výši 15.639,- Kč pro 2. stupeň. Tyto finance budou
použity třídami na výše uvedené účely.
c)

Činnost Občanského sdružení „Želva Melichar“ (OS) nelze slučovat s činností „Sdružení rodičů
školy“ (SRŠ). Toto Občanské sdružení bylo založeno za účelem získávání finančních prostředků z
veřejného (granty) a soukromého (sponzoring) sektoru pro podporu a rozvoj volnočasových aktivit
dětí docházejících do ZŠ Bítovská. OS vybírá příspěvek pouze od členů sdružení. Více informací o
činnosti OS lze získat na webových stránkách školy http://www.zsbitovska.cz/o-skole/os-zelvamelichar .

d) Dále je od rodičů vybírán příspěvek ve výši 150,- Kč na školní rok. Tento příspěvek slouží na
nákup hygienických a dalších potřeb pro žáky školy (papírové ručníky, mýdla, papír a toner do
kopírky apod.).
2) ŠR dále konstatovala, že ze strany některých rodičů dochází k neodpovědnému přístupu k požadavkům
vedení školy. Jedná se zejména o „závazné přihlášky“ na akce školy (LVVZ, školy v přírodě a ozdravné
pobyty), přihlášky na povinně volitelné a nepovinné předměty, přihlášky k zájmové činnosti (kroužky,
„Anglická družina“ apod.). Vedení školy na základě „závazných přihlášek“ zajišťuje s tím spojené
organizační a personální otázky. Jedná se především o závazné objednávky pobytů, zajištění lektorů a
naplnění pedagogických úvazků učitelů. Dodatečné odhlášky „závazných přihlášek“ některými rodiči
značně komplikuje situaci vedení školy, kdy je problematické rušení již smluvně zajištěných akcí či
personálních záležitostí. Z tohoto důvodu vyzývá školská rada všechny rodiče, aby důkladně zvážili všechny
okolnosti a důsledky při „závazném přihlášení“ svých dětí k různým činnostem a akcím a svým
odpovědným přístupem v budoucnu přispěli k lepší organizaci a koordinaci všech činností školy.
3) Ředitel školy seznámil členy ŠR se změnami v pedagogickém sboru 1.9.2010.
Příští jednání školské rady je svoláno na 11.10.2010 na 14:00 hod.
Dne 10.9.2010 zapsal PaedDr. Michal Novák
Za správnost předsedkyně ŠR Mgr. Dana Hapková

