Zápis ze schůze výboru SRPŠ dne 3. 6. 2019

1/ Přivítání
2/ Prezence
přítomno: 16 zástupců tříd, 2 zástupci vedení školy, 1 host – člen SRPŠ
omluveno: 10 zástupců tříd
3/ Finance
účet: 64.054,39,- Kč
hotovost: 33.856,- Kč
Pro příští šk.rok nutné převést účet do jiného peněžního ústavu z důvodu vysokých
poplatků a nedostačujících služeb u České spořitelny.
Žádost SC Kolín o finanční příspěvek na hokejové soustředění ve výši 5.000,- Kč
schválen jednohlasně, podmíněn částkou 100,- Kč na dítě v max. výši požadované
částky a zaplacením ročního příspěvku SRPŠ.
4/ Informace ředitele školy
a/ Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků s ukázkovým obědem a rautem
proběhla ve školní jídelně 23. 5. Tuto akci finančně zajistilo SRPŠ částkou 5.000,Kč. Nebyl splněn požadavek výboru pozvání na akci a možnost prezentace práce
SRPŠ. Přijali jsme omluvu vedení školy a přislíbení nápravy.
b/ Závěrečné vyřazení žáků 9. tř. proběhne 27. 6. v tělocvičně školy.
Všechny ostatní proběhlé akce byly zhodnoceny již na minulé schůzce výboru.
Také o změnách v pedagogickém sboru jsme byli informováni již minule.
5/ Zhodnocení práce výboru SRPŠ a plány na šk.r. 2019/20
Předsedkyně pí. Šedivá zhodnotila jednotlivé akce SRPŠ a nastínila plány na rok
příští.
Znovu jsme se ohlédli za 1. ročníkem „Veselice“ se stužkováním deváťáků a stanovili
si přibližný plán pro ročník příští, včetně plánu ustanovit organizační výbor –
využijeme osvědčené + vítáme další dobrovolníky (prosíme nahlásit se mailem paní
Mrázové). Registrace SRPŠ jako spolku by měla být hotova nejdéle do prázdnin.
Závěrem poděkovala všem přítomným za jejich celoroční práci a jménem výboru se
rozloučila se zástupci 9.tř., kteří letos odchází.
6/ Diskuse - projektové aktivity školy
7/ Předběžné termíny dalších schůzek:
10. 9. 2019 v 16,30 hod schůzka výboru SRPŠ
16. 9. 2019 v 16,00 hod tř. schůzky rodičů 1. stupeň
16. 9. 2019 v 16,45 hod tř. schůzky rodičů 2. stupeň

Zapsala Hana Mrázová, tajemník SRPŠ

