Zápis ze schůzky Rady Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Jindřichův Hradec II
dne 1.10.2012
Přítomni: Blanka Nová, Kateřina Pobudová, Jan Ježek, Růžena Tomanová
1. Třídní důvěrníci se sejdou ve čtvrtek 11.10. od 17 hodin v budově školy (za 1.E a 1.A??). Prosím
potvrďte svou účast Blance Nové
2. Termín třídních schůzek je plánován na čtvrtek 18.10.2012 od 17 hodin, od 16 hod do 16.45
proběhne Valná hromada SRPŠ – v jídelně školy:
Plánovaný program Valné hromady:
0. přivítání, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu (zároveň sečtou hlasy…nebo budeme volit
písemně?)
I.Informace o hospodaření v loňském roce – p.Tomanová – k dispozici s programem na každém
stole (bude k dispozici na webových stránkách školy)
a návrh pravidel hospodaření v příštích letech (s vysvětlením co se doposud platilo, dále je třeba
rozhodnout co a jak se bude platit), další zdroje příjmů, mechanismus rozhodování (od registrace MV
ČR je SRPŠ samostatným subjektem, je tedy třeba změnit přístup a oddělit hospodaření – např.účetní
doklady z třídních fondů předávat účetní která je přítomna v pondělí v 8 hodin nebo dle telefonické
domluvy – kontakty na členy výboru jsou na webových stránkách atd.). Zpráva revizní komise.
II. Aktivity SRPŠ – Vánoční jarmark s posezením v jídelně (býval věnován Adopci na dálku – již není
třeba – jaký navrhujete účel), finanční příspěvek na autobusy k bazénu a do hor…..
Také bychom mohli: přispět škole na nákup kláves na hudební výchovu (jsou pouze jediné), uspořádat
„Novoroční bazárek (nevyžádaných darů) s modní přehlídkou“ nebo……
III. Členské přihlášky (třídní důvěrníci či učitelé předají rodičům na navazující tř.schůzce) – schválení
zvýšení členského příspěvku na 150,- Kč za žáka či více (50% k využití třídním učitelem a zbytek do
fondu třídy) – HLASOVÁNÍM
IV. Volba členů revizní komise – paní Rita Škodová a pan Jan Nový odstupují, navržen/a je
………………………….………a ……………………………. – představení kandidátů a hlasování o
každém jednotlivě!!!
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. K několika již projednaným bodům:
* e-mailové kontakty na učitele a konzultační hodiny
* plány ZŠ na letošní školní rok
* družina – vyzvedávání dětí, pitný režim, využívání zahrady či dvora
* jídelna – přihlašování, možnost volby jídla, bezlepková dieta
* třídní schůzka na přelomu září/říjen
Zapsala: K.Pobudová
Na vědomí: třídním důvěrníkům

