Zápis ze schůze Spolku Unie rodičů při ZŠ Nové Dvory
Dne: 4. dubna 2019 17:00
Přítomni:
Veselá Romana (8. 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), Mlčochová Olga (6.třída)
Hosté:
Erbenová Dana
Omluveni:
Mojžíšová Lucie (1. třída), Plašilová Martina (4. třída), Vařečková Hana (9.třída)
Přítomna nadpoloviční většina mluvčích tříd - schůze je usnášeníschopná.
V úvodu schůze byla zapisovatelem jmenována Tyšerová Olga.
 Všichni přítomní byli přivítáni předsedkyní Spolku paní Danou Němečkovou,
která jim poděkovala za účast. Zvláštní poděkování patřilo paní Romaně
Veselé za vypracování a podání daňového přiznání v řádném termínu k 31.03.
2019,  ze kterého nevzešla žádná daňová povinnost.


Shrnutí období leden až březen 2019
Pan ředitel byl předsedkyní Spolku Unie rodičů informován o odhlasovaném plánu financování mimoškolních aktivit. Dále bylo s panem ředitelem jednáno o čase konání třídních schůzek. Pan ředitel přislíbil, že čas schůzek posune na 16.00 hod.
Byly aktualizovány webové stránky, na kterých jsou umístěny všechny důležité dokumenty – seznam zástupců tříd, plán financování mimoškolních aktivit, stav fondů a zápis ze schůze Spolku Unie rodičů. Přístup na stránky zajišťuje pan učitel Milan Vlasák.
Mluvčí tříd byly informováni o financování mimoškolních aktivit, které proběhly v období leden až březen 2019. Čerpané částky byly v souladu s plánem financování příslušných akcí. Nad rámec plánu byla poskytnuta částka 491,-Kč na akci „ZŠ Nové Dvory hledá Superstar“.
Pomoc při konání dětského dnu přislíbily za Spolek Unie rodičů Lucie Vobořilová a Olga Tyšerová. Informace k dětskému dni zjistí paní Dana Němečková.
Ve 4. třídě dojde ke změně mluvčího třídy. Paní Martina Plašilová odstoupí z funkce. Na dubnové třídní schůzce musí být zvolen nový mluvčí. Aby i tato třída byla informována o dění ve Spolku Unie rodičů, účastní se schůze paní Dana Erbenová, která informace ve třídě předá rodičům.
Do fondu mateřské školky v Nových Dvorech byla získána dotace, ze které proběhl nákup vypalovací pece na keramiku. Ve fondu mateřské školky zůstávají finance i nadále. Jedná se o peníze, které budou upotřebeny k nákupu dalších pomůcek potřebných pro práci s keramikou.

Třídní fondy
Proběhla diskuze nad otevřeným tématem z minulé schůze Spolku Unie rodičů, kde paní učitelka Jolana Hrušková navrhla variantu zrušení třídních fondů a vytvoření pouze jednoho společného fondu z důvodu, že v třídních fondech jsou nevyužité peníze.
Paní Němečková zjišťovala informace, jak tato problematika funguje na ostatních školách. Z dostupných informací je do fondu od rodičů vybírána částka 200,- až 300,-Kč. V oslovených školách funguje pouze jeden společný fond. Potřebné finance na nákup školního vybavení, dresů, pomůcek apod. se snaží školy získávat čerpáním z dotačních programů, dary od sponzorů, dále pořádáním vánočních a jarních trhů, ale také sběrem papíru a kaštanů. Všechny takto získané peníze plynou do společného fondu. 
Pozn. Naše situace je taková, že ve společném a třídních fondech jsou finance pouze od rodičů.
Na naší škole se v letošním roce zvýšil příspěvek do fondu. Z částky 200,-Kč šlo do společného fondu 50%, tj. 100,-Kč. Podařilo se tak do společného fondu získat větší objem finančních prostředků oproti minulým letům, který pokryl všechny navrhované peněžní částky na nákup odměn pro pořádané mimoškolní aktivity. 
Pro zachování třídního fondu mluví fakt, že jeho ponecháním získává rodič jistotu, že část peněz, které vloží do Spolku Unie rodičů, bude využito přímo ve prospěch jeho dítěte. 
Na základě diskuze bylo hlasováno o zrušení třídních fondů.
Pro: 0		Proti: 9
Hlasování mluvčích tříd bylo jednoznačně rozhodnuto o zachování třídních fondů.




Úkoly na třídní schůzky
Na třídních schůzkách 15. 4. 2019 mluvčí tříd informují rodiče o rozhodnutí zachování třídních fondů. Společně s třídními učiteli a rodiči projednají možnost čerpání finančních prostředků z třídního fondu např. na školní výlet atd.
Informovat rodiče o vzniku fondu mateřské školky.
Každý mluvčí třídy by si měl zvolit svého zástupce pro případ, kdy se nemůže zúčastnit schůze Spolku Unie rodičů. Tento zástupce pak informuje rodiče na třídních schůzkách.
Další schůze Spolku Unie rodičů by měla být v říjnu 2019. Na této schůzi proběhne nová volba předsedy, pokladníka a revizora Spolku Unie rodičů. Předsedkyni spolku paní Daně Němečkové vyprší tříleté období, na které byla zvolena.

Zapsala: Olga Tyšerová


