Zápis jednání Výboru Rodičovské akademie při ZŠ Morkovice 15. 10. 2015

Přítomni: Markéta Malá, Daniela Barnetová, Jana Štěpánková, Erika Žourková, Kateřina Shromáždilová,
Monika Navrátilová, Kamila Morongová, Pavla Stýskalíková, Petr Polišenský
Host: Jana Teriaki

Program jednání:
1. Organizace školního roku - změny oproti minulému roku a jejich ohlas (brožura pro rodiče, třídní
schůzky v září, konzultace pro rodiče)
2. Ohlas na akci Edison (snaha o stážistu na celý rok z jiného projektu)
3. Projekt deváťáci patrony prváků (plány do budoucna)
4. akce Anglie (zhodnocení, ohlas)
5. možnost pořádání zájezdu do předvánoční Vídně? (v uvažování, názory)
6. Adventní jarmark + vystoupení třídních kolektivů (návrh průběhu, termín, organizace)
7. ředitelské volno ve dnech 21. a 22. 12.
8. projekt ESF výzva 57 - "dílny" - info
9. projekt Ekoškola a Ekotým (záměr, realizace)
10. projekt ESF - příměstské tábory - podána žádost - prezentace, diskuse nad realizací
11. možnost příměstského tábora pro školkaře (př. v návrhu přírodní školka)
12. možnost zapojení do projektu ESF Inkluze případní spolupráce i se zřizovatelem)
13. putovní výstava Tomáš Baťa + den otevřených dveří (v návrhu)
14. projekt/soutěž "Školák v období protektorátu" - info - provedení + výstava ( v případě úspěchu v
soutěži možnost prezentace jako putovní výstavy)
15. zapojení do soutěže "Můj dům snů" - prezentace podaných soutěžních příspěvků
16. zapojení do soutěže o nejcoolovější školní web
17. možnost merchendisingu školy - jak na to?
18. sponzorství školy v návrhu
19. info o novém školním řádu - změnové body
20. možnost "sférického kina" - "mobilního planetária" pro žáky - info
21. postupný vznik školního poradenského pracoviště ( již vzniká - info, prezentace dalších kroků)
22. eTwinning - prezentace + možnost spolupráce se ZŠ Žitavany i jinými zahraničními školami
23. možnost sociálního asistenta z ÚP v návrhu
24. hospodaření Rodičovské akademie za školní rok 2014 – 2015

Výkaz hospodaření Rodičovské akademie při ZŠ Morkovice za školní rok 2014 – 2015:
Příjem od rodičů
vánoční jarmark
mikulášská
odlisťování
Respono - sběr papíru
Míčové klání s rodinou září
Míčová klání s rodinou červen
celkem příjem

56 850
19 855
4 930
8 500
22 545
11 006
11 078
134 764

školní akce dle plánu
autobus LVK
šerpy 9. tř.
mat. na vánoční jarmark
knihy pro prváčky k pasování na
čtenáře
autobus Coolinaření / vaření
medaile
odlisťování / výdej
kniha ke konci roku pro žáky
občerstvení míčové klání září
občerstvení míčové klání červen
trička s potiskem ZŠ pro 15 členů
besedy – workshopy
celkem výdej

3 519,00
2 645,00
2 615,00
8 500,00
4 961,00
8 500,00
11 225,00
3 267,00
3 801,00
110 794,10

Zůstatek BÚ k 1.9.2014
Zůstatek pokladna
Celkem příjem
Celkem výdaje
Celkem
poplatky banka

69 996,31
4 958,00
134 764,00
110 794,10
98 924,21
307,05

Celkem zůstatek
z toho v pokladně

38 356,00
13 000,00
2 476,00
7 929,10

98 617,16
10 417

Hospodaření Rodičovské akademie za školní rok 2014 – 2015 bylo schváleno.

Návrh finančních požadavků ZŠ Morkovice pro Rodičovské akademie na školní akce
2015/2016
Název akce, soutěže
Stolní tenis – odměny na školní kolo
Vánoční turnaj ve florbalu – hoši, dívky 2. st. - odměny
Minitriatlon - ceny
Sportovní víceboj – 2. stupeň „ Rázná střela“
Turnaj v halové kopané - ceny
Šikula Cup - soutěž ve skákání přes švihadlo - ceny
Soutěž ve šplhu - ceny
O morkovskó mušku-odměny
Turnaj ve vybíjené – 1. st. - ceny
Dopravní soutěž – odměny, cestovné
Běžkařské závody - ceny
Donald Cup + cestovné
Projektový den 1. st.
Workshopy, projekty
Florbal turnaj – okrsek Florbalcup
Plážový volejbal
Soutěž v recitaci – odměny
Zápis do 1. tříd – výzdoba, dárky
Koncert ZUŠ – pohoštění, dárky
Soutěž ve zpěvu - odměny
Soutěž ve zpěvu 2. stupeň
Soutěže přírodovědných předmětů ( Př, F, CH, Z)
Soutěže ve zhotovení netradičního výrobku
Matematické soutěže
Výtvarné soutěže
Soutěž v mluveném projevu
Olympiáda v českém jazyce - ceny
Dárky – exkurze, besedy
Zdravotnický kroužek
Ekotým - odměny
Vystoupení žáků na Vánoce – pitný režim, dáreček
Sportovní a volejbalový kroužek
Fotbalový kroužek – pomůcky
Dějepisná olympiáda
Běh naděje
Půjčování kostýmů
Den Země – 1. st. - odměny pro děti
Den dětí
Dopravné žáků na soutěže a startovné

Požadovaná částka
400
1000
800
600
300
1200
800
800
800
1000
500
3000
1700
4000
400
500
800
1000
500
800
500
1000
200
1500
700
400
300
2000
2000
1000
1500
1500
500
500
2000
1000
1000
2000
8000

Dopravné žáků na divadelní představení
Lyžařský kurz – doprava a ceny
Knihy na závěr roku – premianti tříd
Šerpy pro žáky 9. ročníku
Prevence besedy
Knihy pro prváky
Akce 1. tříd a MŠ
Angličtina Edison
Školní klub
Doprava na plavání
AŠSK
Projekt Partnerství prváčků a deváťáků
Vánoční výzdoba školy – stromek, osvětlení
Výdaje celkem
Předpokládaný příjem 2015/2016 od rodičů po 150,Předpokládaný příjem – sběr papíru
Zůstatek na účtu nyní

3700
13000
5700 (19x300)
3000
2500
5000
1000
1000
2 000
10500 (100Kč/žák)
500
2500
3000
101900
55000
30000
98000

Předložené finanční požadavky ZŠ Morkovice pro Rodičovské akademie na školní akce 2015/2016 byly
schváleny.

Petr Polišenský

Markéta Malá

předseda

místopředsedkyně

