
Zápis z výboru Občanského sdružení rodičů a přátel 3. základní školy v Kolíně. 
Konané dne: 7.12.2010 
 
Schůze se zúčastnili zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří jsou členy výboru Občanského 
sdružení rodičů a přátel 3. základní školy. Jako host ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová 
 

1. Přítomné přivítala p. Koubská, informovala o činnosti od konání posledního výboru 
konaného  9.11.2010. V daném období byly vybrány členské příspěvky rodičů. 

2. Přítomné ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová informovala o výsledku výběru 
členských příspěvků na školní rok 2010/2011, které se vybraly ve výši 62 060,- Kč. 
Tyto prostředky byly o.s. předané škole jako dar a budou použity na činnost školy. 
Paní ředitelka velice děkuje Všem rodičům, kteří také touto formou členských 
příspěvků podpořili školu finančně v oblastech, na které nedostávají prostředky od 
zřizovatele ani ze státního rozpočtu.  

3. Dalším bodem bylo přečtení dopisu vedení školy se žádostí o uvolnění prostředků o.s. 
na jednotlivé akce -  projekty na školní rok 2010/2011 tj. 62 060,- Kč : 

3.1. Školní družina       15% 
 
3.2. Tělovýchovné  reprezentace, cestovné žáků apod.   5% 
 
3.3. Školní akademie      10% 
 
3.4. Výukové programy PC, MIUč., počítače   30% 
 
3.5. Výbava do přípravny materiálu pro školní dílnu  20% 
  obráběcí stroje na dřevo 
  pásová pila 
  bruska 
  ruční vrtačka 
  AKU vrtačka 
 
3.6. projekt Comenius – výjezdy žáků    15% 
 
3.7. disponibilní částka      10% 

 
  

Členské příspěvky byly předány škole darovací smlouvou. Rozdělení použití 
darovaných prostředků dle výše uvedeného procentuálního rozdělení bylo 
odsouhlaseno všemi přítomnými hlasy, 0hlas se zdržel, 0 hlasů proti. 

4. Výbor se usnesl na zachování způsobu vybírání členských příspěvků formou 
podpisového archu na rodičovské schůzi v jednotlivých třídách. Oznámení o výši 
příspěvku min. 150 Kč /rodina/ školní rok, včetně možností peněžních i věcných darů 
– výrobních přebytků, zmetků, odpadů  ( věcné dary je předem nutné odsouhlasit), na 
finanční dary se zhotoví smlouva. Vybírání členských příspěvků bude rodičům 
sděleno třídními učiteli -  vložením zápisku do žákovské knížky. 

5. Podpisové archy připraví  předseda o.s., budou obsahovat aktualizované seznamy žáků 
jednotlivých tříd, zákonného zástupce – dopíše každý sám vč. kontaktu a podpis, výše 
čl. příspěvku minimálně 150 Kč. Částku rodiče napíšou do archu se jménem dítěte a 
podepíšou se. 



6. Při zápisu nových žáků do 1. tříd budou rodiče příštích prvňáčků informováni o 
spolupráci, činnosti a podpoře školy mimo jiné i formou členských příspěvků 
Občanského sdružení při 3. ZŠ Kolín pomocí informačních letáčků. 

7. Další schůzka se předpokládá cca týden před schůzkami rodičů jednotlivých tříd 
v druhém pololetí školního roku 2010/2011. Na výbor bude přizván zástupce vedení 
školy. 

8. Na závěr ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová ještě jednou poděkovala výboru za jeho 
činnost, rodičům za finanční dar a VŠEM  klidné prožití vánočních svátků a šťastný 
nový rok a k tomuto přání se připojuje i Výbor občanského sdružení rodičů a přátel 3. 
ZŠ v Kolíně. 

 
 
Zápis napsala  dne  7.12.2010                                           Koubská  
 

 


