Zápis valné hromady Sdružení rodičů a přátel školy - 18.10. 2012
1. Zvolen zapisovatel (Kateřina Pobudová) a verifikátoři zápisu (Tomáš Drnek a Jiřina
Nováková)
2. Hospodaření SRPŠ – zúčastnění obdrželi Stav hospodaření jednotlivých tříd k 30.9.2012
(přehled příjmů a výdajů jednotlivých tříd). Paní hospodářka je bohužel nemocná a nemohla
podrobně referovat o změnách v hospodaření. Přehled hospodaření ke konci kalendářního
roku bude stejně jako ostatní materiály a kontakty zveřejněn na webových stránkách (
http://www.2zsjh.cz/ ) – odkaz „společnost rodičů“.
3. Seznámení s návrhy činností SRPŠ v letošním školním roce – spolupráce při organizování
prosincového Jarmarku spojeného s občerstvením ve školní jídelně a prodejem vánočního
cukroví věnovaného rodiči (výtěžek bude využit např. dle návrhu Školské rady na nákup
košů na tříděný odpad). Na setkání třídních důvěrníků bylo navrženo využít průběžně
získávané prostředky na nové knihy povinné četby pro I.stupeň nebo nákup CD přehrávačů,
které ve škole chybí při výuce. Snahou je získávat sponzorské dary nebo pořádat akce
(například Novoroční bazárek s módní přehlídkou) a výtěžek věnovat na výše uvedené.
Připomínky, návrhy a nápady na další aktivity směřujte prosím na členy rady sdružení.
4. Schválení zvýšení členského příspěvku na 150 Kč – jednohlasně - 50% zůstane třídnímu
učiteli v třídním fondu k využití dle uvážení třídního učitele, který ke konci kalendářního roku
a před ukončením školního roku předá účetní doklady hospodářce sdružení.
5. Volba revizní komise – paní Kateřina Pobudová navrhla pana Tomáše Drnka a paní
Martinu Petrovou. Oba byli jednotlivě a jednomyslně zvolení za nové členy revizní komise.
6. Vyjádření ředitele ZŠ k diskutované školní družině v budově školy – k vyzvedávání dětí
bude nutný kontakt s paní vychovatelkou – dítě bude vydáno pouze rodičům či osobě uvedené
v týdenním rozvrhu. Od jara bude možné navštěvovat dvorečky přiléhající ke škole. Na dotaz,
zda bude možné děti vyzvedávat i před návratem z procházky (před 14.30), doporučujeme
domluvit dny v týdnu určené na procházky (vyzvednutí do 13 a pak od 14.30) a ostatní
k využití dvorečků a možností vyzvednou děti kdykoliv.
7. Rozdání členských přihlášek třídním důvěrníkům k předání na třídních schůzkách.
Kontakty na členy rady sdružení:
Blanka Nová, 777 029 560, blanka.nova@gmail.com
Kateřina Pobudová, pobudova@gmail.com
Jan Ježek, janj@email.cz
Růžena Tomanová – hospodářka
Zapsala: Kateřina Pobudová
Ověřili:

