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Cíl spolku

• Cílem činnosti spolku je podporovat a rozvíjet podmínky zabezpečení
Základní školy Kladno C. Boudy 1188 v oblasti materiální, hospodářské
a personální, podpora a rozvoj spolupráce rodičů žáků a sponzorů a
vzájemná spolupráce školy a rodičů žáků, včetně tvorby koncepce
výchovně vzdělávací práce školy a její materiální zajištění.

• ….jinými slovy: cílem spolku je podpora školy a výuky za aktivní
spolupráce spolku, rodičů a školy. Jakým způsobem lze tento cíl
naplnit?



Naše cíle a činnosti

• Výběr finančních příspěvků od rodičů a finanční podpora školy.

• Spolupráce rodičů se školou a jakákoliv forma spoluúčasti na dění ve škole či na školních akcích.

• Pravidelné setkávání s vedením školy k získávání aktuálních požadavků na spolek.

• Pravidelné setkávání výkonné rady a řešení aktuálních požadavků na spolek.

• Pravidelné setkávání poradního výboru spolku (až 3 zástupců za každou třídu) k zajištění efektivního a
transparentního předávání informací na třídních schůzkách, náměty od rodičů, schvalování předložených
požadavků a rozpočtu.

• Práce pro spolek není nijak odměňována, provádí se dobrovolně.



Představení spolku

Orgány spolku:
• shromáždění členů spolku – poradní výbor

• výkonná rada (3-9 členů) - volena ze shromáždění spolku

• předseda spolku - volen výkonnou radou spolku

• poradní výbor spolku - zástupci rodičů za každou třídu (1-3 zástupci za třídu)

• výkonná rada pracuje ve školním roce 2022-2023 ve složení:

Pavel Švéda, Pavel Volf, Renáta Turecká, Jan Krátký, Jana Fialová,
Petra Škrdlantová, Marie Drábková, Jakub Kabourek a Adéla Vaníková

• předsedou spolku je pan Pavel Švéda



Jak spolek pomáhal ve školním roce 
2021-2022?

• výukové programy – první stupeň – 18 940 Kč

• pomůcky pro výuku – tělesná výchova – 3 621 Kč

• pomůcky pro výuku – první stupeň – 27 451 Kč

• pomůcky pro výuku – TV – 3 621 Kč

• licence antivirového programu ESET žákovská a učitelská PC – 17 000 Kč

• rýsovací pomůcky na keramické tabule – matematika pro první a druhý stupeň – 13 960 Kč

• laserová černobílá multifunkční tiskárna – učebna německého jazyka (místnost č. 307) – Mgr. Jiří Homola – 6 079 Kč

• pomůcky pro výuku – fyzika – 37 629 Kč

• výdaje na kulturní akce – 28 212 Kč

• příspěvek na lyžařský výcvik – 6 493 Kč

• podpora výuky – 4 988 Kč

• příspěvek na reprezentaci školy – 3 000 Kč

• příspěvky na činnost tříd třídním (odměny žákům, akce apod.) – 17 705 Kč



Jak spolek pomáhá ve školním roce 
2022-2023?

• výukové programy – první stupeň – 35 350 Kč

• radiomagnetofon Sony ZS-PS50B – učebna 2.B – Mgr. Jiřina Podpěrová – 2 339 Kč

• rýsovací pomůcky na keramické tabule – matematika pro první stupeň – 8 470 Kč

• knihovna do C4 – 5 244 Kč

• knihy pro knihovnu AJ – 3 000 Kč

• úložný prostor do C1 – 6 000 Kč

• kancelářský papír do tiskárny/kopírky – všichni vyučující – 3 060 Kč

.....a ukázka konkrétní pomoci ☺



Pomůcky pro výuku –
první stupeň – 27 451 Kč



Pomůcky pro výuku –
první stupeň – 27 451 Kč



Rýsovací pomůcky na keramické tabule –
matematika pro první a druhý stupeň – 13 960 Kč (šk. rok 2021-2022);

8 470 Kč (šk. rok 2022-2023)



Rýsovací pomůcky na keramické tabule –
matematika pro první a druhý stupeň – 13 960 Kč (šk. rok 2021-2022);

8 470 Kč (šk. rok 2022-2023)



Výukové programy –
první stupeň – 18 940 Kč



Pomůcky pro výuku –
fyzika – 37 629  Kč

„Děkuji za nákup učebních pomůcek do hodin fyziky. V loňském školním 
roce jsem v šesté třídě využila následující měřicí zařízení.“



Pomůcky pro výuku –
fyzika – 37 629 Kč

„V deváté třídě jsme díky následujícím soupravám mohli názorně vysvětlit všechny
probírané jevy z témat – elektřina a elektromagnetismus. Jsem velice vděčná za
nákup těchto pomůcek. Cílem výuky je nejen žákům ukázat, jak fyzikální jevy
fungují, ale umožnit jim, aby si některé sami vyzkoušeli.“ Ing. Soňa Foretová



Radiomagnetofon Sony ZS-PS50B –
učebna 2. B – 2 339 Kč

„Magnetofon poslouží k výuce hudební výchovy (poslech a zpěv písní).
Součástí učebnice na hudební výchovu je i CD. Dále bude magnetofon
využit při cvičení s hudbou při tělesné výchově a taneční průpravě. Děti
rovněž poslouchají pohádky a relaxační hudbu při výtvarné výchově
a pracovních činnostech. Kolegyní mám nazpívané a nahrané písně
k výuce českého jazyka.“

Mgr. Jiřina Podpěrová, třídní učitelka 2. B



Jak spolek pomáhá v každém školním
roce?

• 10% a od šk. roku 2022/2023 už 20% z vybraných příspěvků v jednotlivých 
třídách je předáno třídním učitelům k přímému využití a tím vrácení dětem.

• Každý učitel může vznést požadavek na materiální vybavení pro třídu nebo pro 
podporu výuky či pořádaných kroužků.

• Zastřešujeme kroužky např. výuka AJ pro část prvního stupně, příprava 
příjímací zkoušky ČJ a MA, příměstský tábor a další.

• Pomáháme při nákupu pracovních sešitů a financujeme učitelskou část.



Výše pravidelných příspěvků

• příspěvek je dobrovolný

• činí hlavní příjem spolku

• výše příspěvku činí 500 Kč na dítě

• kdo má na škole dvě a více dětí, výše za každé je snížena na 250 Kč

• příspěvky jsou vybírány prostřednictvím třídních učitelů

• celková výše příspěvků se pohybuje mezi 110-160 tis. Kč



Důvody, proč platit příspěvky?

• může být za ně pořízeno vybavení, učební pomůcky a zlepšováno
prostředí školy, na které škola nemá prostředky

• mohou sloužit k podpoře projektů školy

• mohou být základem pro žádosti o granty

• mohou sloužit k propagaci školy, jejich žáků a hlavně Vašich dětí!



Děkujeme za pozornost 

a jsme připraveni odpovědět 

na jakékoliv Vaše dotazy.

rada@spolekdesitka.cz


