ZÁPIS ZE SRPDŠ ZE DNE 8. 10. 2015

SBOROVNA:

Přítomni: pí. Bc. Jitka Stříšková, Mgr. Čermáková, pí. Lipenská, Mudr. Komárek, pí. Veselá,
pí. Smutná, pí. Raimundová, pí. Komárková, pí. Urbancová, p. Jelínek, pí. Neckářová, pí. Tichá, pí. Stehlíková

Hosté: Mgr. Bc. Lubomír Marek
p. František Kučera

PROGRAM:

1. Přivítání přítomných třídních důvěrníků.
2. Seznámení s novou organizační strukturou z pohledu zákonem stanovených úprav
podle NOZ.
- Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl vyšší soudní
úřednicí JUDr. Helenou Rimárovou v právní věci navrhovatele : „Sdružení
rodičů a přátel dětí školy Třemošnice o.s.“, Internátní 217, 538 43 Třemošnice,
IČ 270 46 290, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku tak, že
původní název sdružení vymazává a zapisuje název Spolek rodičů a přátel dětí
a školy při ZŠ Třemošnice, z.s.
- Hlavním účelem spolku je sdružovat členy spolku za účelem podpory a rozvoje
činnosti Základní školy Třemošnice a jejich žáků a zajišťování pomoci škole
v její činnosti.
- Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze.
- Statutárním orgánem je předseda spolku – Bc. Jitka Stříšková, která jedná
jménem spolku.
- Kontrolní komise – v našem spolku zřízena – předsedkyně Pharm. Dr. Lenka
Zahradníková, členové KK – p. František Kučera a pí. Kamila Pokorná.
- Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci, tj. 3. srpna 2015.
- Navrhovatel se osvobozuje od úhrady soudního poplatku.

3. Seznámení se zápisem KK o kontrole účetnictví SRPDŠ ze dne 24. srpna 2015.
- Přítomni: Bc. Jitka Stříšková, Pharm. Dr. Lenka Zahradníková, p. František
Kučera, pí. Kamila Pokorná a pí. Hana Raimundová.
- Výsledek šetření: Účetnictví SRPDŠ je vedeno dle platných předpisů, nebyly
shledány žádné nedostatky.
- Poznámky: Příští schůzka KK je naplánovaná v den rodičovské schůzky
v prostorách ZŠ Třemošnice (21. 4. 2016).
4. Informace o sběru starého papíru:
-

-

uskuteční se v pracovní dny od 14. do 20. 10. 2015 od 12:00 do 15:30 hodin,
v poslední den sběru do 16:30 hodin.
Pokud tyto termíny rodičům nevyhovují, lze se domluvit s panem školníkem či
s panem učitelem Kučerou na jiném čase, dny zůstávají neměnné. Vybírat se
bude jako obvykle za školou ve školním dvoře, kde budou přistavěny dva
kontejnery. Papír nemusí být svázaný, třídíme pouze noviny a karton, ale
zároveň prosíme o papír neznečištěný.
Apelujeme na žáky, resp. jejich rodiče, aby se sběru účastnil opravdu každý
(stačí i 1 kg papír), neboť se jedná i o akci, ve které třídy soutěží a první tři
nejlepší získávají odměnu ve formě třídního výletu, který jim SRPDŠ v plné výši
proplatí. Děti, které nic nedonesou, nebudou moci (v případě výhry) se
odměny zúčastnit! O tomto budou informováni nejen třídní důvěrníci, ale i
třídní učitelé.

5. Informace o Bleším trhu:
-

-

uskuteční se od 30. 11. do 3. 12. 2015 ve velkém sále KD Třemošnice od 9:00
do 16:30 hodin.
První dva dny jsou sběrné, zbylé dva dny prodejní.
Opět využijeme pomoc našich ochotných důchodkyň, které nám s průběhem
celé akce velice pomáhají.
Opět oslovíme pí. učitelku Romanu Čermákovou o spolupodílení na přípravě
reklamy, kterou vytvoří žáci základní školy v hodinách výtvarné výchovy a
požádáme o zapůjčení našich ochotníků o dvě „áčkové“ tabule, které
umístíme jako minulý rok kolem kulturního domu, abychom se lépe všem
připomněli.
Pevně věřím, že budeme úspěšní, jako v roce minulém, a že si celou akci
všichni hezky užijeme a pomůžeme tak finančně dětem ze zdejší školy na
nákup školních pomůcek a potřeb, jež zajistí pí. učitelka Mgr. Eva Štolfová,
které se celý výtěžek této akce předává.

6. Výsledky hospodaření SRPDŠ za uplynulý školní rok 2014 / 2015
PŘÍJMY: (Kč)
Příspěvek SRPDŠ – 181 platících žáků, 13 žáků neplatících
Sběr starého papíru
Sběr lesních plodů a pomerančové kůry
Bleší trh
Školní Akademie
CELKEM:

54.300,61.590,2.136,6.400,4.639,129.065,-

VÝDAJE: (Kč)
Fotografie tříd
Odměny žákům školy
Rys Felix
Odměny žákům za sběr starého papíru
Příspěvek na plavání
Příspěvek na lyžařský výcvik
Antivirus (pro PC soustavy)
Pitný režim
Bleší trh (příjem)
Bleší trh (pronájem KD + příprava)
Poplatky KB
Razítko, sešívačka, poštovné
CELKEM:

5.950,16.179,7.000,9.464,3.054,7.476,14.680,4.182,6.400,540,2.407,297,77.629,-

Výsledek hospodaření je kladný (+ 51. 436,-)

JÍDELNA:
1. Předsedkyně SRPDŠ zahájila plenární zasedání a přivítala všechny přítomné.
2. Informovala rodiče o nové organizační struktuře podle NOZ, přečetla usnesení
krajského soudu o zapsání změny do příslušného rejstříkového soudu.
3. Informovala o schůzce a výsledcích kontrolní komise SRPDŠ.
4. Informovala rodiče o výši a způsobu platby příspěvku SRPDŠ – stále zůstává částka
300,- za dítě, kdy platí vždy nejstarší sourozenec. Děti dostanou do svých ŽK
osmičlenný variabilní symbol, který je identifikuje, a číslo účtu SRPDŠ. Nejvýhodnější
je platba převodem ze soukromého účtu na účet SRPDŠ či pomocí internetového
bankovnictví. Termín splatnosti je podle nových stanov SRPDŠ do 30. 11. 2015.
5. Vyzdvihla důležitost při účasti na největších akcích pořádaných spolkem, a to sběrem
starého papíru a Blešího trhu. Vše vysvětlila, uvedla termíny konání těchto aktivit a
poděkovala za spolupráci z předešlého roku, kdy velice vyzdvihla účast na sběru
starého papíru, ze kterého náš spolek získal nejvíce finančních prostředků, které
můžeme dál použít ve prospěch dětí naší základní školy.

6. Nabídla rodičům pomoc při řešení problémů týkajících se dětí a školy, pokud to je
v jejích možnostech.
7. Přednesla vznesené požadavky ZŠ Třemošnice na nový školní rok 2015/2016, které
Rada rodičů jednomyslně schválila.
Schválené požadavky: (Kč)

-

Příspěvek na dopravu na plavecký výcvik
Příspěvek na lyžařský výcvik
Odměny žákům
Dárky absolventům
Rys Felix
Pitný režim
2 ks interaktivní tabule s diaprojektorem
CELKEM:

12.000,8.000,6.000,5.000,7.000,4.000,67.000,109. 000,-

8. Rozloučení s rodiči a předání slova p. řediteli Markovi.
9. Pan ředitel taktéž přivítal všechny přítomné a představil rodičům učitelský sbor i
ostatní zaměstnance školy (účetní, družinářky, uklízečky, školník).
10. Přiblížil rodičům činnost školy, jejich mimoškolních aktivit a grantových projektů,
vyzdvihl sportovní a vědomostní úspěchy žáků (všechny potřebné informace jsou na
webu školy).
11. Vyzdvihnul spolupráci rodičů se školou a SRPDŠ, kdy v případě potřeby je nezbytné
řešit věci včas. Lze si naplánovat a domluvit s učitelem osobní schůzku v době mimo
vyučovací hodiny.
12. Oznámil termín schůzky vycházejících žáků (15. 11. 2015 od 16 hodin v prostorách
školní jídelny). Profesní poradkyní je pí. uč. Mgr. Lilková Jana.
13. Oznámil, že rada rodičů projednala možnost o udělení ředitelského volna dne 16. 11.
2015. SRPDŠ s tímto souhlasí.
14. Rozloučení a poděkování všem za účast na plenárním zasedání, následuje schůzka
rodičů v jednotlivých třídách.

SBOROVNA:
Důvěrníci tříd se opět scházejí ve sborovně. Není shledán žádný problém k řešení.
Novými třídními důvěrníky pro 1. třídy jsou: pí. Marcela Palečková pro 1. A, pí. Lipenská Lucie
pro 1. B.
Zakončení schůzky a rozloučení se všemi přítomnými.
Příští rodičovská schůzka se bude konat 19. 11. 2015 v 15:30 hodin v příslušných třídách.
Rada rodičů se sejde v tento den v 15:00 hodin ve Sborovně.
Zapsala: Bc. Jitka Stříšková

