Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.
Havlíčkova 234/71, 586 01 Jihlava
Reg. Spolkový rejstřík u KS Brno L/9501 , IČ 26611139

Zápis ze zasedání Shromáždění delegátů dne 12. 4. 2016
Přítomni:
Výbor spolku: Vladimír Mátl, předseda; Soňa Janderková, místopředsedkyně, Radka Gabrielová, pokladník; Lucie
Coufalová, členka výboru; omluvena: Mgr. Alena Hromádková, členka výboru
Členové Shromáždění delegátů dle prezenční listiny. Přítomno 13, omluveno 2, shromáždění je usnášeníschopné.
Hosté za Základní školu : Mgr. Radim Fojt, ředitel školy; Mgr. Zdeňka Sochorová, zástupkyně ředitele
Úvodní slovo pronesl ředitel školy Mgr. Foit.
Požádal zástupce tříd, aby informovali rodiče o nutnosti řádně omlouvat děti z vyučování. Elektronická omluvenka na
webových stránkách slouží k informaci školy o tom, že dítě z nějakého důvodu nepřijde do školy. Nezbavuje to
povinnosti zapsat důvod a rozsah absence do žákovské knížky. Pokud jde o omlouvání z rodinných důvodů, pak platí,
že na jeden den může dítě omluvit rodič, na dva dny musí souhlasit třídní učitel, na tři a více dnů je již třeba souhlas
ředitele školy. Vzor písemné žádosti o omluvení žáka na více dnů je na webu školy. Žádost je třeba podat minimálně
s týdenním předstihem. Je třeba si uvědomit, že v případě, že rodiče takto neučiní, hrozí jejich dítěti neomluvená
absence.
Dále pan ředitel informoval, že kromě lyžařských výcvikových kurzů v 7 třídě, přibudou ještě pro 8. třídu kurz
vodácký a pro 9. třídu zájezd do Anglie nebo Německa či Rakouska.
Pro 9, třídu je navíc na červen připraven intenzivní výukový týden s rodilým mluvčím, který bude probíhat 1. týden v
červnu v rámci vyučování.
Pan ředitel zrekapituloval, že škola má nyní 342 žáků v 15 třídách a pro příští rok budou otevřeny dvě 1. třídy.
Informoval o průběhu oslav 90. let od založení školy.
Slova se ujal předseda spolku Vladimír Mátl.
Informoval přítomné o tom, že transformace sdružení na spolek proběhla úspěšně.
Vzhledem k tomu, že členka výboru paní Coufalová má dceru v 9. třídě a letos končí, bude nutná změna ve výboru. K
tomu se ještě přidala místopředsedkyně paní Janderková, jejíž syn pravděpodobně přestoupí na víceleté gymnázium.
Předseda požádal přítomné, aby si do příští schůze rozmysleli návrhy na nové členy výboru. Volby výboru proběhnou
při první podzimní schůzi.
Předseda dále Shromáždění delegátů informoval o čerpání peněz a hospodaření spolku. Zástupkyně ředitele paní
Sochorová informovala členy shromáždění podrobně o akcích na něž spolek během školního roku přispívá.
Novou činností spolku bude organizování sběru papíru.
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Shromáždění delegátů 100% hlasů všech přítomných schválilo výši a způsob placení členských příspěvků.
Členem spolku může být každý, kdo o přijetí požádá a jeho přijetí bude schváleno výborem spolku.
Členské poplatky povinně platí jen ten člen spolku, který má ve škole dítě. Za první dítě ve výši 150,- Kč, za druhé a
každé další potom 100,- Kč. Předseda spolku upozornil na to, že členství je samozřejmě dobrovolné. Příspěvky
schválené spolkem však mohou obdržet pouze děti, jejich alespoň jeden zákonný zástupce je platícím členem spolku.
Předseda informoval, že daňové přiznání spolku za rok 2015 bylo podáno v řádném termínu.
Spolek je tradičním spolupořadatelem Docela malého festivalu, postupové přehlídky dětských divadel. Předseda
pogratuloval našemu divadelnímu kroužku Hadřík k postupu na krajské kolo do Třebíče a Hadru za ocenění, které
získal na přehlídce.
Tradiční letitý sponzor festivalu, firma Argo letos ukončila svou podporu. Patří ji veliké díky za dosavadní spolupráci.
Předseda požádal zástupce tříd, zda by mezi rodiči nenašli nového hlavního sponzora pro tuto výjimečnou a tradiční
akci.
Do diskuse se nikdo nepřihlásil. Předseda poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Radka Gabrielová, v.r.
Zápis ověřil: Vladimír Mátl, v.r.
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