
Spolek rodičů a přátel Základní školy Hradec Králové, Mandysova 1434 
ZÁPIS 

ze zasedání 55. valné hromady dne 9. 6. 2016 
 

Program: 
 1. Prezence  
 2. Informace ze školy  
 3. Finanční situace 
 4. Diskuze 
 5. Závěr 
 
1. Prezence: viz prezenční listina 

 
 
2. Informace ze školy: 
 

p. Comorková: - proběhlo testování žáků 5. tříd Scio, 6. ročníky ČŠI 
    - konal se koncert ke Dni matek v aule UHK 
    - společné fotografování před školou 
    - den dětí na školním hřišti 
    - Mapa školy - testování 
    - školy v přírodě – společně se slovenskými dětmi 
    - pasování na čtenáře 
    - 23. 6. bude slavnostní rozloučení s 9. ročníky 

 (opět v aule UHK), odměnění nejlepších žáků školy a pasování na 
prvňáky 
-konec roku ve čtvrtek 30. 6. 2016 

      
3. Finanční situace 
Přehled vybraných příspěvků za druhé pololetí 2015/2016: 
 

příspěvky 2. pololetí 5.A 1900 

1.A 2400 5.B 2300 

1.B 1900 6.A 1400 

2.A 2000 6.B 1600 

2.B 2200 7.A 2200 

3.A 1700 7.B 600 

3.B 2300 8.A 2100 

4.A 2400 9.A 600 

4.B 1900 MŠ 13300 

celkem: 42 800 Kč 
 
 
 
 



Rozdělení finančních příspěvků ze Spolku na konci roku: 
 

třída za sběr za příspěvky 

1.A 572 553 

1.B 878 472 

2.A 594 449 

2.B 477 518 

3.A 1040 403 

3.B 446 530 

4.A 1170 553 

4.B 571 449 

5.A 611 461 

5.B 585 530 

6.A 532 334 

6.B 614 369 

7.A 683 495 

7.B 397 184 

8.A 395 484 

9.A 103 150 

MŠ 284 3349 

celkem rozděleno 20 001 Kč. 
 
 
 
Stav účtu ke dni  9. 6. 2016……………………… 179 574,96 Kč 
Stav pokladny ke dni 9. 6. 2016 ……………………. 8 650,-Kč  
 
Diskuse: 
P. Katerová poděkovala p. Halíkovi za aktivní účast ve vedení Spolku. Paní Řečínská zůstane 
nadále členem Spolku. 
 
Rodičům se velice líbil koncert ke Dni matek, letos pořádaný v aule UHK HK. 
 
P. Comorková navrhla rodičům převést příspěvek na venkovní sportovní vybavení na příští 
rok v dvojnásobné výši. Rodiče souhlasili.  
  
P. Comorková informovala rodiče o výsledcích dotazníkového šetření Mapa školy. Vybrala 
nejdůležitější ukazatele: 
Rodiče pozitivně hodnotí: Schopnost dětí komunikovat, samostatně se učit, vést diskusi, 

rozvíjet sebevědomí. Jsou spokojeni s vedením školy a 
materiálním vybavením školy. 

Rodiče nejsou spokojeni: Se vztahy mezi některými žáky. Chtějí se podílet na ovlivňování 
chodu školy, na řešení výchovných problémů a realizaci 
projektů, besed a akcí. 

Učitelé pozitivně hodnotí: Přátelskou atmosféru ve škole, dobré vztahy mezi kolegy, daří 
se jim hodně toho děti naučit, jako úkol vidí dodržování pravidel 
a spolupráci. 



Učitelům se nedaří: Někdy zaujmout všechny žáky, chybí jim větší aktivita rodičů 
směrem ke škole. 

Žáci – pozitiva: 94% žáků prvního stupně a 75% druhého stupně chodí rádo do 
školy. Ve většině hodin mají žáci možnost hodnotit své výkony. 

 Na škole si nejvíce váží učitelů. Oceňují vedení školy, že se snaží 
řešit problémy a věci zlepšovat, množství kroužků a sportovního 
vybavení.  

Žákům vadí: Špatná kázeň některých žáků, drzost vůči učitelům. Výuku by 
doplnili o rozsáhlejší úkoly na delší období a projekty, které by 
spojovaly více předmětů. 

 
Paní Katerová popřála všem pěknou dovolenou a pozvala rodiče na další schůzku, která se 
bude konat v září 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


