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Přítomni za výbor :  p. Bendová, Jančaříková, Kopecká, Kotačka, Chaloupka

Přítomni za pedagogy: p. uč. Kadlecová, Kučerová, Svobodová, Šejnohová, Štychová

 přestavení výboru spolku, popis dosavadní činnosti
 priority – transparentnost, partnerský trojúhelník – rodič-dítě-učitel, pravidelné informační 

schůzky, minimalizovat informační šum
 Finance – valná hromada 06/2016 – nebyl řádně odhlasován rozpočet 2016/2017, veškeré 

současné uvolňování peněz je mimo právní rámec (odesláno 550 tis  Kč),   výbor má trestně-
právní zodpovědnost
Řádná valná hromada bude svolána na 13. 6. 2017
Navrhovaný rozpočet přesahuje finanční možnosti spolku – meziroční nárůst výdajů je cca o 
50% vyšší  (500 000 tis Kč)

 Nabídka finanční podpory školy zřizovatelem  byla  p. ředitelkou  za nejasných okolností 
odmítnuta

 Dle současně navrženého rozpočtu p. ředitelkou jde 800 tis Kč na angličtinu – 400 tis Kč na 
dělení angličtiny, 400 Kč na workshopy – vyslovena myšlenka, že dělená angličtina bude 
zrušena, jelikož  se míjí smyslem, ve skupině méně než 10 dětí – tomu úplně nerozumím…

 Dělí se angličtina i v běžných třídách, přispívají rodiče, z čeho je financována?
 Způsob odměňování učitelů – maximální možná paušální odměna všem monte učitelům, 

v ideálním případě až 30 tis (10x30=300 tis Kč). Kde na to vzít prostředky? Rozpočet 
navržený p. ředitelkou nepočítá s žádnými mzdovými prostředky pro učitele. Rozpor 
s prioritami výboru!
Možnosti řešení situace – požádat zřizovatele o příspěvek, redukce dělené angličtiny, zvýšení 
členských příspěvků

 Další doposud nevyjasněné otázky k financování výroby pomůcek nad rámec řádného úvazku 
(20-22 h přímá pedagogická činnost + 16-18 h nepřímá činnost = 40 h)

 Konsolidace účetnictví – chybí účetní doklady (10 mil Kč)!
 Právní oblast – nevymahatelnost příspěvků (historicky nejvyšší počet nedoplatků jako reakce 

na nevyjasněnou školní koncepci), definice člena spolku
 Trojročí a jeho koncepce, problematika financování v následujících letech. Paní ředitelce byl 

na základě požadavků rodičů předložen obsáhlý soupis otázek, na které výbor jménem rodičů 
požadoval písemné odpovědi. Otázky koordinovaně vznikaly napříč třídami. Seznam otázek 
možný k nahlédnutí zde : 
Výbor doposud ani na opakované výzvy nezískal od paní ředitelky odpovědi v požadované 
podobě a rozsahu, což přispívá ke kritickému pohledu na heterogenní třídy.

 Komunikace – každá třída má 2 zástupce zprostředkující komunikaci výbor – třída- učitel, 
zástupci byli v prosinci vyzváni ke zvážení svých funkcí, systém se obnovil, přesto řada 
zástupců své povinnosti neplní. Přehled zástupců k nahlédnutí zde :

 Vhodné pravidelné schůzky učitelů a výboru, cca každé 2 měsíce
 Schůzka hodnocena všemi účastníky kladně, přispěla k informovanosti učitelů a přímočarému 

informačnímu toku, p. ředitelka se ze zdravotních důvodů omluvila

V Praze dne 24.5.2017 
Zapsala : Š. Bendová


