
Zápis z výboru Občanského sdružení rodičů a přátel 3. základní školy. 
Konané dne: 9.11.2010 
 
Schůze se zúčastnili zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří jsou členy výboru Občanského 
sdružení rodičů a přátel 3. základní školy v Kolíně. Jako host  Mgr. Irena Kaurová, ředitelka 
školy. 

1. Přítomné přivítala p. Koubská, informovala o činnosti od konání posledního výboru 
konaného  15.4.2010. 

2. Přítomné p. Koubská informovala o způsobu výběru členských příspěvků na 
připravovaných rodičovských schůzkách jednotlivých tříd. 

3. Přítomní zástupci byli paní ředitelkou školy Mgr. Irenou Kaurovou informováni o 
činnosti školy, financování školního roku, přednesení žádosti o finanční výpomoc na 
činnosti, které nepodporuje zřizovatel ani ministerstvo školství, ale doplňují výukový 
program školy. Dále poděkovala všem rodičům za dosavadní finanční podporu školy 
s tím, že si škola již předaných finančních darů z členských příspěvků velice váží a 
doufá v další podporu i v tomto školním roce 2010/2011. 

4. Dalším bodem bylo přečtení dopisu vedení školy se žádostí o uvolnění prostředku o.s. 
na jednotlivé akce -  projekty . Výbor se usnesl na svolání  mimořádné schůzi, která  
odsouhlasí rozdělení vybraných členských příspěvků až bude známa celková částka. 

5.  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. 

6. Podpisové archy připraví  předseda o.s., budou obsahovat aktualizované seznamy žáků 
jednotlivých tříd, výše čl. příspěvku minimálně 150 Kč. Částku rodiče ( zákonní 
zástupci) napíšou do archu se jménem dítěte a podepíšou se. Podpisové archy již byly 
předány škole a třídní učitelé je přinesou do třídy, zástupci rodičů vyberou členské 
příspěvky, které předají tř. učiteli. Po sečtení na konci měsíce bude celý obnos předán 
škole jako dar. 

7. Ve vzájemné diskusi s přítomnými ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová informovala o 
zajištění zvýšení bezpečnosti pohybu dětí v zimních měsících po návštěvě kroužků a 
ŠD. Zřizovatel zajistil výměnou zářivek veřejného osvětlení za výkonnější. 
Dále informovala o způsobu financování jednotlivých akcí, o připravovaných akcích- 
vánoční trhy, školní akademie atd.. Na dotazy rodičů  o způsobu přijímaní dětí do 
prvních tříd bylo sděleno, že bude otevřena 1.A, 1.B a 1.D třída. Do tříd A a B budou 
přijímané děti ze spádové oblasti, po nenaplnění kapacity budou přijati i zájemci mimo 
spádovou oblast. To se netýká dětí přijímaných do 1.D třídy. 
Ostatní dotazy z minulého výboru byly zodpovězeny prostřednictvím rozhlasového 
projevu ředitelky školy k rodičům na třídních schůzkách v druhém pololetí šk. roku 
2009/2010. 

8. Další schůzka se koná  7.12.2010 v 16.45 hod.dle dohody všech přítomných. Na výbor 
bude přizván zástupce vedení školy. 

 
 
Zápis napsala  dne  9.11.2010                                           Koubská  
 

 


