13.11.2014 – 16:00

Zápis z 64.schůze SRPŠ

1. Přivítání, prezence (účast – 22 členů)
2. Další třídní schůzky v tomto školním roce se budou konat 2.12.2014
1.stupeň – 16:00
2.stupeň – 17:00
Pan ředitel doporučuje poslat rodičům ve své třídě e-mail a pozvat je za
výbor SRPŠ na třídní schůzky a na následný raut v atriu (i tak je účast
rodičů na SRPŠ v naší škole přes 80%)
3. Momentální stav účtu SRPŠ je 18 400,- (zatím zde nejsou připočítány
příspěvky SRPŠ 100,- na 1 dítě, které se budou vybírat v průběhu celého
listopadu)
4. 22.10. proběhla schůze školské rady a byla schválena výroční zpráva
- od 1.1.2015 bude nová školská rada – volba členů z řad rodičů
proběhne na tř.schůzkách dne 2.12. (ještě před tř.schůzkami nám děti
přinesou lístek, kde bude 12 nejčastěji navržených členů a z nich
vybereme 3 – pokud máme ve škole víc dětí, můžeme volit víckrát; dále
budou na lístečku 3 anketní otázky, na které bychom rádi, aby rodiče
odpověděli)
5. Žádosti o příspěvek:
1) žádost o 4 000,- na nákup knih pro prvňáčky na pasování na čtenáře
(jednohlasně schváleno)
2) žádost o cca 5 000,- na pronájem prostor na trénování pro taneční
skupinu Endorlino (hlasování se odsouvá na příští schůzi SRPŠ z důvodu
nedostatku informací – tato žádost byla podána těsně před začátkem
schůze SRPŠ)
6. Ples školy bude 14.3.2015 ve Starých lázních
- cena vstupenky je 150,- předprodej vstupenek bude od 27.11. na vánočním jarmarku
- balení cen do hry o štěstí bude ve středu 11.3.2015 v 15:00
- odvoz cen ze školy do Starých lázní – p. Volný, p. Šťastný

7. Změny v učitelském sboru – pí.uč.Sikáčková odešla na mateřskou a její
úvazek si rozebrali pí.uč.Bínová a p.uč.Čábela a ještě byla na částečný
úvazek přijata sl.Chybová
8. Chystané akce:
27.11. – Vánoční jarmark (pozvat rodiče)
2.12. – třídní schůzky
9.12. – zájezd na předvánoční trhy do Vídně (již je plno)
20.12.2014-4.1.2015 – vánoční prázdniny
15.-16.1. – zápisy do prvních ročníků (budou zaměřeny hlavně na
hudební a výtvarné třídy -> měly by dětem nahradit ZUŠ)
15.-21.2. – lyžařský výcvik 7.tříd (Jizerské hory - Horní Maxov)
- na půlku dubna se plánuje jazykový zájezd do Paříže (Disneyland) – cena
3250,9. Diskuze, rozloučení

