Zápis z jednání třídních důvěrníků (TD)
Sdružení rodičů při MZŠ Kamenačky, z. s. (SR)
konaného dne 12. 11. 2018
Přítomni:
1.A – T. Kubicová
1.B –
1.C – K. Prokešová Heinrichová
2.A – T. Prokůpek
2.B –
3.A – H. Martenková

3.B –
4.A – J. Kuncová – místopředsedkyně
4.B – P. Kubáň – předseda
4.C – J. Šťastná
5.A – J. Hložková
5.B – S. Palasová – pokladník

6.A –
7.A – S. Palasová
8.A – P. Janásková
9.A –

Host: ředitelka školy M. Zavřelová
Program jednání:
1. nové vedení školy
2. projekt horolezecké stěny
3. členské příspěvky a účet SR
4. vánoční jarmark
5. jiné
Bod 1. – nové vedení školy
a) K 1. 11. 2018 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Martina Zavřelová, bývalá statutární zástupkyně. Předseda SR
paní ředitelce pogratuloval jménem rodičů ke jmenování.
b) Paní ředitelka informovala přítomné třídní důvěrníky, že svým zástupcem jmenuje Mgr. Petra Urbánka, bývalého
ředitele ZŠ Labská, který by měl nastoupit tento nebo příští týden.
Bod 2. – projekt horolezecké stěny
a) Projekt Horolezecká stěna pro veřejnost (při MZŠ) podaný v rámci Participativního rozpočtu města Brna – Dáme
na vás prozatím nezískal dostatečnou podporu od občanů, aby mohl být z peněz rozpočtu realizován.
b) TD se domluvili na potřebě znovu oslovit rodiče žáků MZŠ, aby pro projekt hlasovali a upozornili na tento projekt
také své známé, zejména sportovce.
Bod 3. – členské příspěvky a účet SR
a) Členské příspěvky jsou ve šk. roce 2018/19 ve výši 100 Kč na rodinu, budou hrazeny na transparentní účet SR
https://www.fio.cz/banko.../bankovni-ucty/transparentni-ucet: 2101506157/2010.
b) Jejich zaplacením se rodič (zákonný zástupce) automaticky stává členem SR.
c) Informace o placení příspěvků sdělí TD ostatním rodičům na zítřejších třídních schůzkách. Je nutno upozornit na to,
že vzhledem k transparentnosti účtu bude vidět jméno majitele účtu, z nějž byl příspěvek odeslán, částka a
poznámka pro příjemce (jméno a třída žáka).
d) SR uspořádá anketu mezi žáky a rodiči o možnostech, jak získané peníze využít (přes aplikaci Bakaláři). Jako první
akce bude z peněz částečně financována kavárna na vánočním jarmarku (viz bod 4). V lednu může SR požádat MČ
o spolufinancování některého projektu pro MZŠ.
Bod 4. – vánoční jarmark
a) Minulý týden se setkala místopředsedkyně SR s p. uč. Navrátilovu a p. uč. Kubíčkem a domluvili se na spolupráci SR
a pedagogů školy při organizaci každoročního vánočního jarmarku.

b) Jarmark se bude konat 11. 12. 16.30–18 na školním dvoře a v 1–2 třídách 1. stupně (u kuchyňky). V případě špatného
počasí bude uvnitř.
c) Cílem jarmarku je předvánoční setkání dětí, rodičů a zaměstnanců školy.
d) každá třída zajistí něco:
1. – 4. třídy – vystoupení (program dostanou rodiče předem)
5. třídy – prodej výrobků za 1. stupeň
6. třída – prodej výrobků za 2. stupeň
7. třída – výzdoba
8. třída – charitativní bazárek hraček
9. třída – občerstvení
e) zapojení Sdružení rodičů
o kavárna u kuchyňky na 1. stupni – káva, perníčky/cukroví
o tvorba společného vánočního přání – obří kapr na stěnu – na šupinky žáci/rodiče/zaměstnanci napíšou přání
škole nebo namalují obrázek
o ozvučení a osvětlení – pomoc škole při zajištění
o kádě na pouštění svíček – TD se zeptají rodičů na schůzkách
Bod 5. – jiné
a) Zvonky u ŠD stále nefungují, jak mají. Paní ředitelka informovala, že během prosince bude posílena wifi, což by mělo
problém vyřešit. Pokud to nepomůže, bude to dál řešit. Stávající systém nezvládá přepojovat jednotlivé hovory,
protože zřejmě není navržen na tak vysokou frekvenci hovorů.
b) Na základě podnětu od rodičů 2.A ohledně sporů mezi některými žáky požádala paní ředitelka, aby za ní tito rodiče
během zítřejších schůzek přišli.
c) Paní ředitelka informovala, že kapacita lyžařského výcvikového kurzu (LVK) pro 1. stupeň byla zaplněna během
2,5 minuty. Kapacita LVK pro 2. stupeň byla naplněna během 1 dne.

