Zápis ze schůze SRPŠ 14. 11. 2019
Přítomni: 21 zástupců tříd, 1 zástupce ředitelství školy
Omluveni: 9 zástupců tříd
Třídy bez zúčastněných zástupců: 1.B, 1.C, 2.A, 8.A /omluveni/
Účet:
59.755,- Kč / + 10.000,- sponzorský dar pro Veselici /
Hotovost: 23.866,- Kč
Revizní komise se sejde 26.11.2019 při třídních schůzkách
Změna banky a čísla účtu: 22114455/5500
Info ředitelství školy
1/ Pedagogický sbor je nyní kompletní
- IT pracovník /p.uč. Píša/ je již zpět z PN a postupně upraví nedostatky v edupage a na
stránkách školy
- odhlašování obědů přes edupage /požadavek některých rodičů /zřejmě nebude realizováno
z důvodu samostatného systému školní jídelny, který spravuje jiný IT pracovník
2/ Stavební práce a rekonstrukce ve škole
- probíhá rekonstrukce učebny fyziky
- přístřešek pro venkovní učebnu / realizace do konce roku /
- přemístění sborovny / sborovna bude nadále v 1. patře, místo ŠD, na místě současné
sborovny vznikne nová učebna/
3/ Připravované akce
Projektové dny:
19. 11. - 30. výročí sametové revoluce
21. 11. - Tonda Obal na cestách
3. 12. - Vánoční jarmark
18. 2. - Den otevřených dveří
26. 4. - 1. 4. - Školička nanečisto
2. - 3. 4. - Zápis do 1. ročníků
4/ Klíčenky
Nové klíčenky budou k dispozici až v lednu 2020, do té doby si žáci musí vyzvedávat lístky na
oběd v kanceláři školní jídelny. Náhradní klíčenky, které nám poskytla ze svých zásob 5. ZŠ,
byly již zcela vyčerpány. Máme nejvyšší ztrátovost ze všech škol v Kolíně !
5/ Žádost o příspěvek
Pasování prvňáčků – žádost o zvýšení z dosavadního příspěvku 100,- na 150,- Kč/žák
/ 72 prvňáků x 150,- Kč = 10.800,- Kč /
Proběhlo hlasování zástupců tříd
Pro: 21
Proti: 0
Zdžel se: 0
Třídní schůzky a raut
26. 11. 2019
1. st. - 16,00 hod
2. St. – 16,45 hod

Po ukončení schůzek proběhne již tradiční raut ve vstupní části školy, na který jsou všichni
srdečně zváni.
Opět bez přítomnosti dětí ! Pro ně je do 18 hod otevřena školní družina, kde mohou
počkat na rodiče. Prosíme o dodržování této zásady z důvodu podávání vína na rautu.
Služby raut:
od 15,30 – příprava a obsluha – zástupci 9. ročníků
od 16,45 – obsluha a úklid – zástupci 5. ročníků
VESELICE a STUŽKOVÁNÍ 9. ročníků
termín konání: 1. 2. 2020
Stužkování 9. ročníků 18,00 - 20,00 hod
Veselice 20,00 - 24,00 hod hraje kapela „ESO“
vstupné: 100,- Kč
předprodej:
tř. schůzky 26. 11. /zajistí pí. Iveta Kargerová a pí. Hana Mrázová /
Vánoční jarmark 3. 12. / zajistí pí. Jana Svobodová a pí. Iveta Kargerová/
dále předprodej v sekretariátu školy
Organizaci Stužkování převzaly třídní učitelky 9. tříd / výzdoba a program /
- příspěvek SRPŠ na stužku pro každého žáka je 75,- Kč / celkem 67 žáků /
- žáci 9. a 8. tř. mají vstup zdarma / dostanou rozlišovací náramek pro vstup /
- lístky pro rodiče žáků 9. tř. 1+1 zdarma
- taktéž pro učitelský sbor 1+1 zdarma
/ podmínkou získání vstupenky zdarma je zakoupení jedné vstupenky za 100,- Kč /
Termín schůzky organizačního výboru Veselice a balení tomboly bude upřesněno a včas
budete informováni.
Požádejte prosím rodiče na třídních schůzkách o dary do „Hry štěstí“ /tombola/
a o peněžité sponzorské dary, oproti smlouvě pro FÚ s možností odepsání z daní.
Taktéž jim bude umožněna reklama v sále při konání akce.
/ Krabice na dárky do tomboly byly již rozneseny do jednotlivých tříd – zajistila pí. Hannay. /

V Kolíně 14. 11. 2019

Zapsala: Hana Mrázová, tajemník SRPŠ

