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1.Organizace sdružení
Dle NOZ bude třeba změnit název - sdružení se musí nahradit za spolek, ve jméně a 
následně bude třeba změnit i stanovy.

2. Hospodaření
Každý přítomný obdržel přehled hospodaření za rok 2013. Přehledný popis příjmů a 
výdajů Patrona. Cílem Patrona je podpora školy.
Dar rodičů na Spolek Patron je 300 Kč, u členů sdružení je tato částka definovaná jako 
členský příspěvek.
Výběr příspěvku se uskutečňuje přes účet školy na začátku šk. roku, kdy každý rodič 
dostává přehled položek. Položky obsahují:
- školní fond (kopírování, IT, pastelky, prac. sešity apod.)
- třídní fond - využítí peněz přímo na třídu, určuje tř. učitel na šk. rok, ekonomka školy 

předloží na vyžádání přehled hospodaření rodičům
- PATRON - příspěvek je dobrovolný dar, kterým Patron disponuje ve prospěch školy, 

viz tabulka hospodaření (knižní odměny, literární a recitační soutěže, mikulášská, 
granty pro školu a další výpomoc škole)

Financování párové výuky 1. a 2. ročníků je z darů rodičů žáků pouze těchto tříd.

Dodatečně bude proplacena faktura za Mikulášskou Kč 17.000.

3. Účetnictví
Šárka Šnobrová končí v roli účetní. Účetnictví bude předáno, vzhledem k nabývající 
náročnosti, účetní firmě, kterou nyní hledáme.

4. Financování projektů

Žádost školy o přispění na lavičky, skříně/knihovny na chodby ve staré budově
- určeno pro všechny žáky školy, aby nemusely postávat a posedávat na chodbách před 

speciálními učebnami
- celkové náklady Kč 56.749
- navržená částka příspěvku Patrona Kč 20.000 

- odhlasováno pro: 100% přítomných, proti: 0, zdržel: 0
- mimo laviček škola žádala i o úložné prostory na knihy a další věci, prosíme rodiče, 

kteří chtějí darovat funkční skříň či knihovnu ať pošlou foto na patron@gmail.cz, 
prosím jen zachovalé a funkční
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Žádost školy o nákup klavíru
- v současné době zamítnuto, využití menším počtem žáků
- možnost poptávky mezi rodiči případně jako dar nebo výhodná koupě
- nabídky zasílejte patron@gmail.cz

5. Zahradní slavnost
Přípravný výbor: Renata Linhová, Alena Fáčková, Katka Navrátilová
Katka Navrátilová vymyslela téma: Staré pověsti české
Hledáme tým lidí, kteří pomohou s organizací slavnosti.
Dále hledáme i rodiče, na tzv. rodičovské roty na stanoviště .

-----------

Stížnost 4. B.
- nepoužívají učebnice na SKN - pouze sešit se zápisky a pracovní sešit
- rodičům to připadá málo při přípravě
- co dělat když jsou nemocní, jak doplní látku či zápisky?
= pan ředitel se tím bude zabývat

Kolik 1. tříd ve šk. roce 2014/15
- budou otevřeny 4  první třídy
- je více spádových dětí

Páté třídy
- na konci dubna bude známo kolik dětí odchází na víceletá gymnázia či přestupuje na 

jiné školy
- dle toho budou případně děti sloučeny do dvou tříd
- bude svolána schůzka rodičů budoucích šesťáků 
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