Zápis z jednání Rady rodičů při ZŠ a MŠ, Vl. Rady 1, České Budějovice
Datum konání: 18. října 2016
Přítomny: Mgr. Vladimíra Marková – ředitelka školy
Zástupkyně jednotlivých tříd:
I. A. Mgr. Věra Radová – třídní učitelka (zástupce třídy ještě nebyl vybrán)
I. B. - pí Jarošová
II. tř. - pí Sadovská
III. tř. - pí Ludvíková
IV. tř. - pí Bazalová
V. tř. - pí Douchová



Zástupkyně jednotlivých tříd byly seznámeny se zůstatkem bankovního účtu, kde je
k 18.10.2016 43.765 Kč. K této částce bude připočtena ještě položka za kroužky (26.950 Kč) a
v lednu se tato částka navýší ještě o příspěvky rodičů (cca 30.000 Kč). Celková výše na
bankovním účtu by tedy měla dosáhnout cca 100.715,- Kč.
Za tyto peníze budou opět nakoupeny odměny pro děti v rámci školních a družinových aktivit
(karneval, mikulášská a vánoční nadílka, ozvučení zahradní slavnosti, vítání prvňáčků a
loučení s páťáky,…).
Z fondu budou uhrazeny i 2 výlety pro děti. V květnu do České Kanady a návštěva divadla
v Českých Budějovicích nebo okolí dle aktuální nabídky programu dětských představení.



Zástupkyně tříd se jednohlasně shodly na zvýšení částky za kroužky vedené učitelkami ZŠ
Mladé a to následně:
o Dramatický a pohybový kroužek: 300,- Kč/pololetí
o Anglický jazyk I. a II. tř.:
400,- Kč/ pololetí
o Příprava na přijímací zkoušky na gymnázia: 400,- Kč (listopad – duben)
o Keramický kroužek:
150,- Kč/ 2 hodiny
o K tomuto zvýšení dojde od 1. 9. 2017



Dne 29. listopadu 2016 proběhne Den otevřených dveří v ZŠ Mladé – v dopoledních hodinách
pro rodiče, v odpoledních hodinách pro rodiče budoucích prvňáčků.



Kurz plavání pro II. a III. třídy



Kurz bruslení proběhne od 5. ledna 2017 v počtu 10 lekcí.



V termínu 19. - 23. června 2017 pojedou žáci opět na školu v přírodě – Orlická přehrada,
Štědronín, cena: 2.670,- Kč.

Zapsala: B. Douchová

