Stručná zpráva o činnosti SRPŠ ve školním roce 2012/2013

1) Vzhledem k tomu, že současná rada sdružení přejala stanovy, ve kterých není upraveno
členství ve sdružení, od bývalé rady sdružení, pokusila se tuto situaci napravit. Pokusili jsme
se zavést přihlášky do sdružení a zároveň s tím vybírat členský příspěvek 150 Kč
2) Členský příspěvek byl zvýšen oproti loňskému roku ze 120 Kč na 150 Kč
3)

Navýšení členského příspěvku a rozdělení částky – 50 Kč třídnímu učiteli a zbytek do třídního
fondu, odsouhlasila valná hromada sdružení konaná v říjnu v r. 2012

4) Přihlášky do sdružení se ne u všech rodičů a přátel školy setkaly s pochopením, ale ti, kteří je
dodali, nám umožnili větší a lepší komunikaci s rodiči a to díky hlavně vyplněným kontaktům
na zákonného zástupce dítěte
5) Z prostředků SRPŠ byli v letošním šk. roce zakoupeny dva CD přehrávače pro potřeby hudební
výchovy
6) SRPŠ se podílelo na vánočním jarmarku školy, kde připravilo občerstvení ve školní jídelně.
Výtěžek z prodeje občerstvení byl pak přidán k výtěžku prodeje výrobků žáků školy a použit
k financování projektu Adopce na dálku
7) Díky kontaktům získaných přihláškami se podařilo informovat větší množství rodičů o situaci
ve školní jídelně na 2. ZŠ, výsledkem spolupráce rodičů, zástupců města a školy se podařily ve
školní jídelně určité změny. Ať již možnost výběru příloh, nebo v některých dnech i výběru ze
dvou jídel, tak i ve změně používání dochucovadel a jiných přídavků.
8) SRPŠ, díky škole, zprovoznilo „proklik“ na webových stránkách školy, kde umisťuje aktuální
informace, zprávy z výboru, z valné hromady apod.
9) SRPŠ proplatilo autobusovou dopravu na plavání, lyžařský výcvik a výlety

V novém šk. roce bude v prvním týdnu v říjnu svolána valná hromada, která bude letos opět
volební. Budou se volit noví členové rady sdružení a předseda sdružení. Také bude přednesena
souhrnná zpráva o činnosti sdružení, nastíněny další nápady a činnosti sdružení a předložena
revizní zpráva.
Doufáme, že sdružení při 2. ZŠ zachováme, i když možná v jiné formě, a že spolupráce se školou
bude pokračovat v již dobře nakročeném směru.

SRPŠ přeje všem učitelům, pracovníkům školy, žákům a rodičům krásné prázdniny.

Za SRPŠ Blanka Nová

