Zápis schůzky třídních důvěrníků a rady SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při
ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jindřichův Hradec II dne 2.května 2011:
Přítomni: Valentová 4.A, Brož 4.B, Nosková 4.E, Ježek 3.A, Pobudová 2.E, Nová 2.A,
Vovsová 9.B a 6.A, Komínek (nový e-mail: kominek@jh.cz)
Omluveni: J. Venkrbec, L. Štercl, J. Nováková, R. Chmelová ………………….
Zápis lednové schůzky zašle p.Komínek, o zápis prosincové valné hromady sdružení
požádáme p.Menclovou – přiloženo.
Projednávané body:
1. AUTOMAT v 1.patře u prvních tříd – p. Ježek domluvil s panem Martinem Blažkem
(firma Delikomat), že je možné upravit sortiment (více vody, džusů, müsli tyčinek na úkor
sladkých nápojů) a případně přestěhovat automat do vyšších pater školy (8.třídy)
2. TŘÍDĚNÍ ODPADU – má na starosti p.Vodáček ml. – je požádáno o grant a plánuje se
vybavení tříd nádobami na PLAST/PAPÍR – výsledek bude znám na podzim – p.Nová a
p.Ježek zjistí další možnosti (počty nádob, ceny, výstavy a programy firmy EcoCom a Nadace
Rosa)
3. Konzultační hodiny nebo více třídních schůzek (4x za školní rok). Zjistěte prosím jaký na
to mají názor rodiče a napište do pátku 13.5.2011
4. Webové stránky školy a SRPŠ – Zjistěte prosím zda by někdo z rodičů nebyl ochoten
vytvořit nové stránky 2.ZŠ na kterých by byl odkaz na stránky Sdružení rodičů a přátel
školy – návrh vyhotovil p.Brož
5. Činnost SRPŠ v dalších letech – pokusit se více spolupracovat se školou, zjistit jak a kde
škole pomoci. Do školy je například možné přinést nepoužívané počítače a další techniku, což
někteří z rodičů pravděpodobně neví.
Vedení školy prosíme o pravidelné informování (nejlépe před třídními schůzkami) co škola
chystá. Zatím se SRPŠ podílí na sbírce pro adoptované děti (prodej vánočního pečiva na
předvánočním jarmarku). Co dále navrhujete?
6. Zástupce předsedy není potřeba volit – Rada Sdružení a rodičů a přátel 2.ZŠ se pověřuje
jednáním za sdružení. Podpisové právo má předseda sdružení p.Komínek.
Připomínky k zápisu a další návrhy rodičů prosíme mailem všem třídním důvěrníkům do
pátku 13.5.2011 – poté bude předáno vedení školy – p.Nová a p.Komínek.
Zapsala: Pobudová
Doplnila: Nová

