
Zápis z výboru Občanského sdružení rodičů a přátel 3. základní školy. 
Konané dne: 15.4.2010 
 
Schůze se zúčastnili zástupci rodičů jednotlivých tříd, kteří jsou členy výboru Občanského 
sdružení rodičů a přátel 3. základní školy.  
 

1. Přítomné přivítala p. Koubská, informovala o činnosti od konání posledního výboru 
konaného  22.10.2009. 

2. Přítomné p. Koubská informovala o výsledku výběru členských příspěvků na školní 
rok 2009/2010, které se vybrali ve výši 52 000,- Kč. Tyto prostředky byly předané 
škole jako dar a budou použity na činnost školy, vždy na konkrétní projekt dle 
odsouhlasení výboru na základě žádosti školy. 

3. Přítomní zástupci odsouhlasili paní Sýkorovou jako třetího zástupce rodičů do Školní 
rady  3. ZŠ  Kolín 

4. Dalším bodem bylo přečtení dopisu vedení školy se žádostí o uvolnění prostředku o.s. 
na jednotlivé akce -  projekty ( zůstatek za rok 2008/2009 – 13 460,- Kč + 52 000,- Kč 
za rok 2009/2010 tj. 65 460,- Kč)) : 
- COMENIUS  ( pobyt delegací na škole)………………..         dar 30 000,- Kč.  

Dar byl odsouhlasen 15 přítomnými hlasy, 0hlas se zdržel, 0 hlasů proti 
- Výzdoba školy………………………………                            .dar 4 000,- Kč   

Dar byl odsouhlasen 15 přítomnými hlasy,  0 hlasů se zdrželo, 0 hlasů proti 
-  Reprezentace školy, sport, výjezdy………                              dar 10 000,- Kč 

Dar byl odsouhlasen 15 přítomnými hlasy,  0 hlasů se zdrželo, 0 hlasů proti 
- Pomůcky pro speciální třídy 3. ZŠ…………………………..dar 11 460,- Kč 

Dar byl odsouhlasen 15 přítomnými hlasy,  0 hlasů se zdrželo, 0 hlasů proti 
- Disponibilní částka ( naléhavé případy, případně bude část uvolněná po 

individuálním posouzení třídního učitele a výboru O.S. jako částeční příspěvek na 
reprezentaci žáků v zahraničí při reprezentaci školy u projektu COMENIUS  …..                                         
………………………………………………………..             dar 10 000.- Kč 
 Dar byl odsouhlasen 15 přítomnými hlasy,  0 hlasů se zdrželo, 0 hlasů proti 

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, zmatků, 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, 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. 

7. Předseda požádá vedení ZŠ o vysvětlení dotazů zástupců rodičů: 
-  Přehodnocení dostatečné vybavenosti speciálních tříd odbornými pomůckami a 

jejich využití při výuce. 
- Opakovaná žádost rodičů o vyřazení instantní bramborové kaše z jídelníčku ŠJ. 
- Ověřit možnost uplatnění změny oběda z týdne na den, nebo dva dni předem 
- Požádat zřizovatele o zajištěni  rozšíření veřejného osvětlení ulic Vávrová a 

Prokopa Velikého z důvodu zajištění bezpečnosti pohybu dětí v zimních měsících 
po návštěvě kroužků a ŠD. 

Výše sepsané dotazy prosíme zodpovědět prostřednictvím třídních učitelů, nebo 
v rozhlase v průběhu rodičovských schůzek, případně je předat zřizovateli. 



8. Další schůzka se předpokládá cca týden před schůzkami rodičů jednotlivých tříd 
v prvním pololetí školního roku 2010/2011 , na kterých by se měli vybrat členské 
příspěvky na školní rok 2010/2011. Na výbor bude přizván zástupce vedení školy. 

 
 
Zápis napsala  dne  15.4.2010                                           Koubská  
 

 


