Zápis ze schůze Spolku Unie rodičů při ZŠ Nové Dvory
Dne: 10. Ledna 2019 17:00
Přítomni:
Veselá Romana (8. třída), Vařečková Hana (9. třída), Tyšerová Olga (5.B třída), Němec Aleš (2.A třída), Kremlová Dana (2.B třída), Vobořilová Lucie (3.B třída), Němečková Dana (3.A třída- předsedkyně Spolku Unie rodičů), Sýsová Veronika (7. třída), Vašková Barbora (5.A třída)
Hosté:
Hrušková Jolana (za ZŠ Nové Dvory), Volejníková Veronika (za MŠ Nové Dvory), Hesová Ivana (za školskou radu), Erbenová Dana
Omluveni:
Mlčochová Olga (6. třída), Mojžíšová Lucie (1. třída), Plašilová Martina (4. třída)

Přítomna nadpoloviční většina mluvčích tříd - schůze je usnášeníschopná.
V úvodu schůze byla zapisovatelem jmenována Tyšerová Olga.

Shrnutí roku 2018
Zástupci tříd byli obeznámeni s hospodařením fondu v roce 2018. Všichni byli srozuměni s výší finančních prostředků třídního fondu. Všemi přítomnými odsouhlaseno.
Na poslední schůzce v březnu byl odsouhlasen finanční plán na podporu mimoškolních akcí pro rok 2018. 
Nově byla do fondu vybírána částka 200,-Kč (původně 100,-Kč). Z této částky jde 100,-Kč do fondu třídy a 100,-Kč do společného fondu. V třídních fondech je k 1.1.2019 51.727,-Kč a ve společném fondu 22.801,-Kč.
V prosinci 2018 mimořádně financována ze společného fondu akce Fyzika hrou. Ze třídních fondů pak Vánoční koncert (1.582,-Kč). Z fondu tříd byly čerpány částky podle počtu zpěváčků ve sborech Hvězdičky, Červánky a Sluníčka ze zámku.
V prosinci 2018 se Mateřské školce v Nových Dvorech podařilo na Vánočních trzích vydělat 3.086,-Kč.  Tyto peníze byly vloženy do fondu Spolku Unie rodičů. Byly z nich nakoupeny hračky, které byly formou darovací smlouvy předány zpět do Mateřské školky.
Organizační změny 2019
Vždy na začátku kalendářního roku (leden - únor) bude naplánovaná schůzka zástupců tříd Spolku Unie rodičů. Na této schůzce bude sestaven dlouhodobý plán pro financování mimoškolních aktivit na základě požadavků školy. O tomto plánu bude škola informována – učitelé tedy nebudou muset žádat.
Každý mluvčí třídy, by měl mít svého zástupce pro případ, že se nebude moci zúčastnit schůze Spolku Unie rodičů, třídních schůzek, vybírat členské příspěvky a dary od rodičů.
V roce 2019 vznikne pod Spolkem Unie rodičů třetí fond. Ke stávajícím třídním fondům a společnému fondu se přidá fond Mateřské školky v Nových Dvorech. Do tohoto fondu půjdou peníze vydělané Mateřskou školkou. Jedná se o peníze z výstav a trhů (vánoční trhy), dary od rodičů a peníze od sponzorů. Prvotně slouží ke shromáždění dostatečných finančních prostředků pro nákup pece k vypalování keramiky a dalších potřeb pro školku.
Hlasování o vzniku fondu pro MŠ:
Pro: 9		Proti:0
Příspěvek p. učitelky Hruškové. 
Pro další rok se zamyslet, zda by nebylo dobré zrušit třídní fondy a ponechat pouze společný fond. V třídních fondech se peníze kumulují, většina učitelů z nich vůbec nečerpá. Naopak ve společném fondu se peněz nedostává. Pro učitele by byla varianta jednoho fondu lepší.
Ze společného fondu by pak mohlo být také financováno např. odměňování žáků – záslužný čin, úspěšná reprezentace školy, atd.  Mohly by se zakoupit nové úbory pro sbor Sluníček, opony, které jsou používány při školní akademii, …
Byla vznesena připomínka, že v minulosti systém jednoho fondu fungoval, ale neosvědčil se. Třídní učitelé chtěli mít svůj fond pro třídu.
Plán mimoškolních aktivit pro rok 2019
Leden – červen:
	Valentýnská pošta			400,-Kč

Recitační soutěž			1.000,-Kč
Karneval 				1.000,-Kč
Pohádkové učeníčko			X
Turnaj ve stolním tenise		300,-Kč
Školní turnaj Mc Donalds cup	500,-Kč
Dopravní soutěž			1.000,-Kč
Jarní fotbal smíšených družstev	1.000,-Kč
Taneční soutěž			500,-Kč
Žehušický pohár (autobus)		2.500,-Kč
Den země				X
Turistický kurz (doprava)		X
Pasování na čtenáře			X
Den dětí				4.000,-Kč
Orientační běh Medvědí stezkou	500,-Kč
Fotbal o pohár ředitele školy		X
Pasování na prvňáky			X
Školní akademie			X
Zpívání pro školu			X
Září – prosinec:
	Drakiáda					1.000,-Kč

Podzimní turnaj smíšených družstev		1.000,-Kč
Halloween					1.000,-Kč
Mikulášský běh				1.500,-Kč
Vánoční zpívání				1.000,-Kč
Vánoční dílny					X
Hlasování pro výši těchto částek:
Pro: 9				Proti: 0
Bylo rozděleno celkem 18.200,-Kč ze společného fondu. Zůstává tedy rezerva cca 4.600,-Kč.
Pokud by tyto aktivity nebyly financovány z fondu Spolku Unie rodičů, děti by nedostávaly žádné odměny. Škola pro tyto případy v rozpočtu žádnou položku nemá.

Plán činnosti 2019
P. Němečková bude informovat pana ředitele o plánu financování mimoškolních aktivit v roce 2019.
Na třídních schůzkách v dubnu je nutné, aby zástupci tříd informovali třídního učitele o výši zůstatku třídního fondu a možnosti čerpání těchto peněz. Dále je třeba zvolit zástupce mluvčího třídy pro případ, kdy je mluvčí třídy nepřítomen (třídní schůzky, schůze Spolku Unie rodičů, vybírání peněz). Zúčastněné rodiče je třeba informovat o zůstatku třídního fondu, přehledu financování mimoškolních akcí a nově vznikajícím fondu mateřské školky. Přítomní rodiče by měli vyjádřit názor nad možností, že by zanikl třídní fond a fungoval pouze společný. O tomto je nutné nechat rodiče hlasovat. Výsledky tohoto hlasování budou probrány na další schůzce.
Aktualizace webu Spolku Unie rodičů – jednání s p. učitelem Vlasákem – je pověřena p. Němečková. Bude nově uveřejněn seznam mluvčích tříd s telefonním a e-mailovým kontaktem, přehled třídních fondů a přehled financování mimoškolních akcí.
Na Den dětí (červen 2019) budou Spolek Unie rodičů reprezentovat Lucie Vobořilová a Olga Tyšerová.
Pokud proběhne předschůzka pro budoucí prvňáčky bude zde informovat o fungování Spolku Unie rodičů při ZŠ Nové Dvory p. Němečková. Pokud by nebyla přítomná, zastoupí ji p. Vobořilová.
Pokud nebude třeba mimořádné jednání, je další schůzka naplánována na říjen.  

V závěru poděkování předsedkyně p. Němečkové za účast a rozloučení s p. Vařečkovou, která je mluvčí stávající deváté třídy.

Zapsala: Tyšerová Olga






