SRPŠ při Základní škole Jindřichův Hradec II,
Janderova 160
__________________________________________________________________________________________

Zápis ze schůze konané dne 18. 9. 2014
Přítomni:
G. Hrádková, M. Petrová, T. Drnek, J. Sváček, V. Koubová
1. Zapisovatel: V. Koubová.
2. Schválení termínu schůzky rodičů a zástupců školy: 25. 9. 2014 - 16,00 hod.
schůzka důvěrníků (uč. 103), 16,30 hod. třídní schůzky, 17,00 hod. valná hromada
(škol. jídelna).
3. Vybírání příspěvku: pro tento školní rok bude činit 150,- Kč. Částka bude v celé výši
dána do fondu SRPŠ. Byly zrušeny třídní účty Kč 50,-/žák ze 150,- Kč. Příspěvek
Kč 150,- je nepovinný, ale apelujeme na rodiče, aby si uvědomili, že tento příspěvek
je určen pro všechny děti a škola ho používá na školní akce v průběhu školního roku.
Dítě rodiče, který tuto částku nezaplatí, bude z některých aktivit vyčleněno.
4. Informace o rozpočtu SRPŠ: v pondělí 22. 9.2014 v 15,30 hod. proběhne kontrola
účtu a financí. Provede p. Hrádková, p. Petrová, p. Nováková (hospodářka). Pan
ředitel předložil návrh školních akcí, na kterých by se SRPŠ mohlo finančně podílet
( viz rozeslaný leták).
Rodiče obdrží před schůzkou SRPŠ informační leták, který bude obsahovat základní
informace o školních akcích pro školní rok 2014/2015, na kterých se bude SRPŠ
finančně spolupodílet.
Podpisové právo k účtu SRPŠ má p. G. Hrádková a p. M. Madar.
Rozpočet schválí valná hromada 25. 9. 2014.
5. Stanovy SRPŠ při ZŠ II, Janderova 160, J. Hradec: Stanovy budou muset projít
změnami podle nového občanského zákoníku – z .č. 89/2012 sb. (NOZ). Dopady
těchto předpisů na občanské sdružení SRPŠ nastínil pan ing. Tomáš Drnek. Předložil
návrh Stanov s navrženými změnami a úplný výpis SRPŠ ze spolkového rejstříku ke
dni 17. 9. 2014.
Bylo dohodnuto, že nové stanovy budou připraveny do jara 2015, aby mohly být
schváleny ještě ve školním roce 2014/2015.
Dále byl pan T. Drnek zvolen do výboru společnosti jako zástupce rodičů.

V J. Hradci dne: 18. 9. 2014

