Zápis z náhradní členské schůze Spolku rodičů Milíčov
konané dne 23. 11. 2017 od 18h
ve společenské místnosti ZŠ s RVJ K Milíčovu, Praha 4
1) Prezence účastníků, usnášeníschopnost
Přítomných je 9 členů, 1 host plnou mocí, 2 členové s plnou mocí, celkem 12 hlasů z 138 členů.
Schůze je usnášeníschopná, protože podle stanov nahrazuje řádnou členskou schůzi ze 7.11.,
která nebyla usnášeníschopná. Je zachován původní program schůze.
2) Zahájení schůze a volba činovníků schůze
Schůzi zahájil předseda Spolku pan Jan Bezpalec přivítáním přítomných. Předsedou schůze byl
zvolen pan Jan Bezpalec, skrutátorkou paní Jana Neterdová, zapisovatelkou paní Iva Buchtová a
ověřovatelem zápisu pan Tomáš Hradec.
Pro: všichni, proti: 0, zdržel se: 0
3) Zpráva o hospodaření Spolku a plán rozpočtu na další období
Předseda předložil účastníkům schůze v tištěné formě tabulkové i grafické zpracování výdajů a
příjmů za uplynulé období, tj. od založení Spolku 2.11. 2016 do současnosti, spolu s plánem rozpočtu
na další období, tj. školní rok 2017-18 a seznámil je s jednotlivými položkami - viz příloha „Rozpočet
na školní rok 2017/18“.
K 7.11. 2017 Spolek hospodařil s kladným výsledkem 48 916 Kč.
Členské příspěvky a dary rodičů (100 Kč) činily cca 1/3 celkových příjmů. K 23.11. 2017 má
Spolek 138 členů.
Přispělo, nebo přislíbilo přispět 193 rodičů, 25 dosud platbu neposlalo. Všem, kteří přispěli nebo
mají v plánu přispět, moc děkujeme.
Dosud tedy přispěl zhruba každý pátý rodič dětí ve škole. Aby bylo možné naplnit plánovaný
rozpočet, počítáme se tím, že stokorunou přispěje alespoň každý třetí.
V loňském školním roce byly uspořádány dvě větší akce (Sběr papíru a Zahradní párty), v roce
2017/18 je jich naplánováno minimálně šest akcí (Sběr papíru 2, Halloween, Vánoční rozsvěcení
stromu, Hrdinové Milíčova).
Kromě toho rozpočet počítá s fondem sociální pomoci (na podporu účasti na ŠVP pro děti ze
sociálně slabých rodin), fondem na podporu vzdělávání učitelů a taktéž fondem na podporu
organizace třídních výjezdních akcí. Podrobnými pravidly pro čerpání těchto fondů se bude zabývat
členský výbor.
Návrh rozpočtu byl členskou schůzí přijat jednomyslně všemi hlasy.
4) Dosavadní činnost Spolku
Realizované akce ve školním roce 2016/2017:
a) Sběr starého papíru 6. -7. 4. 2016
b) Setkání s investorem Hamr Háje 16. 5. 2017
c) Zahradní párty 6. 6. 2017
d) Obnova certifkace školy „Rodiče vítáni“

Uskutečněné akce ve školním roce 2017/2018:
a) Sběr starého papíru 12. - 13. 11. 2017
b) Halloweenská oslava v podvečer na zahradě školy 31. 10. 2017
Průběžná činnost:
a) Informování členů Spolku o dění ve škole a činnosti Spolku prostřednictvím emailů na třídní
důvěrníky
b) Aktualizace informací na webu www.rodice-milicov.cz a facebookové stránce Spolku
c) Komunikace s rodiči a vedením školy, předávání informací a podnětů mezi nimi a hledání cest
k vyřešení problémů:
- Doprava dětí z prvního stupně na tělocvik mimo areál školy z důvodu rekonstrukce vlastní
tělocvičny – Podařilo se vyřešit. Od 27.11. bude děti 1.- 4. tříd vozit autobus od školy.
- podněty k programu bilingvní výuky, zejména pak ohledně učebnic a podrobnější metodiky pro
jednotlivé ročníky
d) Podařilo se zajistit díky panu Sadílkovi hasičské školení Hasík pro 2. a do budoucna i 6. třídy.
5) Plán činnosti Spolku na školní rok 2017/18
a) Pomoc vedení školy s materiálním zabezpečením - Rozsvěcení vánočního stromu školy
(nákup a dovoz živého stromu, nákup osvětlení a papíru pro výrobu dekorací)
b) Sběr starého papíru – březen 2018
c) Hrdinové Milíčova – Ocenění těch, kteří provedou něco mimořádného pro své okolí z řad žáků
a zaměstnanců školy. Princip a přihlášky budou představeny na příštích třídních schůzkách. Slavnostní
vyhlášení proběhne na Zahradní party v červnu.
d)Milíčovský survival –jaro 2018 Venkovní dobrodružná akce s učením chování v krizových
situacích (úraz, nehoda, jiné situace). Projekt je zatím ve stádiu vize, z kapacitních důvodů se
nechystá, dokud se najdou dobrovolníci na organizaci takové akce.
e) Zahradní slavnost – červen 2018
f) Bylo navrženo zorganizovat školení pro učitele na podporu IT dovedností v souvislosti
s pořízením nového počítačového vybavení do školy pro pedagogický sbor (cca 75 učitelů). Spolek
vyzve rodiče, kdo by byl ochotný zorganizovat a proškolit zájemce z řad učitelů. Této iniciativy se
chopili přítomní pánové Ondřej Hlaváč a Tomáš Hradec.
K jednotlivým aktivitám vzniknou pracovní skupiny.
6) Diskuse, návrhy, připomínky
a) Stále není obsazena Kontrolní komise spolku. Nikdo se dosud nepřihlásil, tudíž zatím ve
Spolku ustanovena nebude. Případní zájemci se mohou hlásit vedení spolku.
b) Informace předsedy o tom, že Spolek byl již požádán dopisem o příspěvek ze sociálního
fondu na podporu konkrétního žáka a jeho účasti na ŠVP ve výši 2800Kč. Výbor tento výdaj schválil.
c) Byla podána informace, že celý 1. Stupeň bude moci od 27.11. 2017 využívat pro dopravu
na TV výhradně pro své potřeby autobus, který bude vozit děti mezi školou a pronajatými

tělocvičnami ZŠ Schulhofova (Květňák II) a ve sportovní hale Jedenáctka. Od jara možná bude i
nafukovací hala.
d) Ze strany rodičů byl vznesen podnět k zajištění osvětlení boční strany školy a přístupové
cesty k zadním vchodům školy, jakož i potřeba lepšího osvětlení zadních vstupů do budovy (k
družinám 1.stupně).
e) Souhlas vedení spolku k využití prostředků z fondu původního Sdružení rodičů na
financování pracovního místa školního psychologa. Personální obsazení této pozice zatím není
vyřešeno.
7) Termín příští schůze Spolku
Další pracovní schůze Spolku je naplánována na úterý 9. 1. 2017 v 18:15, po skončení třídních
schůzek ve společenské místnosti školy. Tato schůze je plánována jako pracovní, tudíž nebudou
potřeba plné moci.

----------------------------Zapsala: Iva Buchtová

----------------------------------Zápis ověřil: Tomáš Hradec

