13.09. 2016 – 16:00

Zápis ze 71. schůze SRPŠ
1. Přivítání, prezence a kontrola docházky
Přivítání nových zástupců z 1. tříd: 1.A - p. Kargerová, 1.B - p. Pešková
2. Navržení a schválení jednotlivých funkcí pro školní rok 2016/2017:
POKLADNÍK – p. Lázňovská
REVIZNÍ KOMISE – p. Volná, p. Kahovcová, p. Matuška
ZÁPIS – p. Šedivá
3. Pravidla schůzek SRPŠ
První třídní schůzky školního roku 2016/2017 se budou konat ve čtvrtek 22.9.2015
1. stupeň – 16:00
2. stupeň – 16:45
– třídní schůzku zahajuje předseda třídy, který předá informace, které se řešily na SRPŠ, a
poté předá slovo třídnímu učiteli, nakonec pozve rodiče na tradiční raut v aule školy.
Děti nemají na raut přístup – proto bude až do 18,00 hod. otevřena družina.
Důležitá účast na všech schůzkách SRPŠ. V případě, že se někdo nemůže účastnit, zjedná si
předseda za sebe zástup.
4. Výpomoc na rautu k třídním schůzkám zajistí rodiče šestých a druhých tříd
od 15,30 hod. paní Kahovcová a Šedivá
od15,45 hod. paní Košnarová, Drdová a Nezavdalová
5. OBĚDY
- odhlášení musí být provedeno nejpozději do 7,30 toho dne
- obědy musí být zaplaceny do konce předchozího měsíce, jinak nebude dítěti vydán oběd
6. POKLADNA – 27.439,-; plánované výdaje – pasování čtenářů á 100,-; školy v přírodě
třetích a pátých tříd á 200,-; lyžařský výcvik á 200,-. Výše příspěvku za každého žáka je
900,- za celou školní docházku, přičemž 700,- je čerpání. Návrh na zvýšení ročního
příspěvku na 150,- schválen všemi přítomnými.
7. Mimořádný příspěvek ve výši 5000,- na podzimní hudební soustředění – schváleno 18ti
hlasy, 1 se zdržel
8. PLES ŠKOLY – 11.03.2017
08. 03. 2017 balení tomboly, již na prvních třídních schůzkách budou distribuovány krabice na
dary do tomboly včetně seznamů, které je potřeba vyplnit – nemusí být jmenný seznam, ale
MUSÍ být zapsány darované předměty
9. PLATBY - pololetní
ZÁŘÍ
- Pitný režim 50,- a mléko 96,-/120,ŘÍJEN
- Školní družina 500,- a to včetně školního klubu (kroužků)
- Školní klub (kroužky) 300,- Všeobecný školní klub – hlídání dětí od čtvrtých tříd – 1000,KVĚTEN
- výtvarné potřeby 300,-, výtvarné potřeby pro výtvarníky 450,-

10. PRÁZDNINY
Podzimní 26.10. – 27.10.2016
Vánoční – 23.12 2016. – 2.1.2017
Jarní 20.02. – 26.02.2017
Velikonoční 13.4. – 14.4.2017
Ředitelské volno 18.11.2016
11. Příští SRPŠ pravděpodobně 24.11.2016 a tř.schůzky 1.12.2016
12. Nové posily pedagogického sboru:
Mgr. Matějíček
PaeDr. Sosnovcová
Bc. Smejkal
Bc. Pecháčková
Mgr. Janyšková
Školní družina
Mgr. Málková

13. Diskuze – průjezdnost ulice před školou, rozloučení

