Zápis č. 4 z jednání rodičů a přátel školy

Datum: 26. 11. 2015
Místo konání: zasedací místnost ZŠ Řezníčkova
Přítomni: Zuzana Hrdličková, Renáta Romanová, Petra Procházková, Pavla Zelová, Eva
Oprštěná, Lucie Martináková, Helena Koutná, , Jitka Šimšová,
Hosté: Miloslav Palát, Denisa Ligurská, Blanka Charamzová, Veronika Fialová.
Projednávané body:
1. Příspěvek SRPŠ – u Raiffeisenbank byl zřízen bankovní účet pro potřeby SRPŠ,
na který by měly být jednorázově vloženy příspěvky členů SRPŠ. Ty by měly být na
základě sdělení ředitele M. Paláta vybrány od rodičů do 15.12.2015 a společně se
jmenným seznamem předány předsedovi SRPŠ.
2. Personální změny – tito členové ohlásili výboru změnu:
 Romanová Renáta – člen výboru - ukončuje své členství v SRPŠ a výboru
 Jitka Šimšová – pokladník - ukončuje své členství v SRPŠ a výboru
 Zuzana Hrdličková – předsedkyně - vzdává se funkce
 Helena Koutná – člen výboru - vzdává se funkce
Tato oznámení je nutné dodat písemně.
3. Seznam akcí na školní rok 2015/2016:
 Vánoční jarmark 10.12.2015 – na základě vyjádření ředitele školy bude
probíhat v jednotlivých třídách a na chodbách, kde budou děti prodávat své
výrobky. Část ze zisku by měla být vložena do SRPŠ, zbytek si třídy utratí dle
vlastního uvážení.
 Hodolanský bál 19.3.2016 – leták (podklad nakreslí děti ze školy) a lístky
připraví Hrdličková, výzdobu má na starosti paní Fialová, hrát bude kapela
Alex, smlouvu připraví Hrdličková včetně podkladů pro OSA, občerstvení
zajištuje Hostinec na Blajchu. Program, ceny do losování i způsob řešení
prodeje lístků bude podrobně projednán na dalším setkání 7.1.2016.
 Karneval pro děti 20.3.2016 – tato akce byla prozatím zrušena.
 Velikonoční jarmark duben – bude upřesněno později.
 Zakončení školního roku – bude upřesněno později.
Zuzana Hrdličková také navrhla uspořádat uvítací akci pro děti na zahájení školního roku.
Toto se zatím odkládá.
4. Jako další bod připomněla paní Šimšová nutnost zajistit razítko pro potřeby SRPŠ. Do
příštího setkání zajistí Hrdličková.

Zapsala:
Zuzana Hrdličková

