Zápis z jednání třídních důvěrníků (TD)
Sdružení rodičů při MZŠ Kamenačky, z. s. (SR)
konaného dne 10. 9. 2018
Přítomni:
1.A – T. Kubicová
1.B – M. Bártová
1.C –
2.A – P. Prokůpková
2.B –

2.C –
3.A – H. Martenková
3.B –
4.A – J. Kuncová –
místopředsedkyně

4.B – P. Kubáň – předseda
7.A – S. Palasová
4.C – J. Šťastná
8.A – P. Janásková
5.A – J. Hložková
9.A –
5.B – S. Palasová – pokladník
6.A – J. Kuncová

Host: p. uč. I. Nekudová
Program jednání:
1. informace o současné situaci ve škole
2. dosavadní činnost SR
3. budoucí činnost
4. příprava na třídní schůzky 11. 9. 2018
Bod 1. – informace o současné situaci ve škole
a) V tomto školním roce je na 1. stupni 12 tříd, na 2. stupni 4 třídy.
b) Na koci minulého školního roku oznámil bývalý ředitel odchod z MZŠ, vedením školy byla do jmenování nového
ředitele pověřena p. uč. Zavřelová. P. uč. Opavská, která měla zastávat funkci zástupkyně pro 1. stupeň, na škole
působit nebude. Termín podání přihlášek do konkurzního řízení na ředitele MZŠ je 14. 9. 2018. Konkurzní komise se
poprvé sejde 19. 9. 2018, za pedagogy je jejím členem p. uč. Kubíček, za rodiče paní Samková ze Školské rady.
c) Informace o řešení šikany v loňské 3.C: Na konci minulého školního roku proběhla stmelovací akce pro žáky této
třídy a jejich rodiče a plánuje se další, s problémovými žáky je nadále pracováno, třídní učitelkou je nově p. uč.
Schneiderová, která je současně školní metodičkou prevence.
Bod 2. – dosavadní činnost SR
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Stanovy SR byly schváleny 23. 3. 2017. Spolek byl zaregistrován u Krajského soudu v Brně 30. 12. 2017.
Podněty je možno psát TD nebo na společnou e-mailovou adresu rodicezskamenacky@seznam.cz.
TD se scházejí podle potřeby. Osvědčily se schůzky s ředitelem školy před třídními schůzkami.
Zbývá zvolit TD v 5 třídách, nejlépe na třídních schůzkách 11. 9. 2018. Šťastná, p. uč. Nekudová
Členský příspěvek na školní rok 2018/2019 – 100 Kč. Výběr: v listopadu. Bude založen transparentní účet u FIO
banky. Kubáň, Kuncová, Palasová
Po třídních schůzkách (11. 9. 2018) nutno aktualizovat informace na školním webu. Kuncová

Bod 3. – budoucí činnost
a) SR bude spolupracovat s vedením školy a pedagogy, na příklad při získávání dotací na konkrétní projekty nebo při
organizaci celoškolních akcí, kroužků apod.
b) Projekt horolezecké stěny v rámci Participativního rozpočtu města Brna – prošel do dalšího kola, hlasování začne
1. 11. 2018. Bude potřeba lepší propagace než loni.
c) Podle zájmu rodičů (anketa?) pomůžeme zorganizovat více kroužků – pohybových, pro děti z 2. stupně. Hložková
d) Sejít se s p. uč. Zavřelovou. Kubáň, Kuncová

Bod 4. – příprava na třídní schůzky 11. 9. 2018
a) informovat o SR
i) zapsaný spolek
ii) spolupráce se školou – finance, akce, podněty
iii) dobrovolný příspěvek 2018/2019 – 100 Kč (nebo více) – listopad (na schůzkách nebo převodem)
iv) vysvětlit rozdíl: třídní fond (na akce třídy), nadační fond (na akce školy), účet SR (pomoc při financování
konkrétních akcí/projektů)
b) zvolit TD na 2018/2019
c) zapsat si emailové adresy ostatních rodičů
d) požádat třídní učitele, aby při vložení zprávy do Bakalářů zatrhli možnost odeslání upozornění na e-mail

zapsala P. Janásková

