Zápis č. 5 z jednání Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Řezníčkova

Datum: 7. 1. 2016
Místo konání: zasedací místnost ZŠ Řezníčkova
Přítomni: viz prezenční listina
Projednávané body:
1. Příspěvek SRPŠ – od účastníků jednání, kteří chtějí být členy spolku, byl vybrán
členský příspěvek ve výši 200,- Kč. Celkem bylo na jednání vybráno 1.600,- Kč.
Příspěvky ostatních členů jsou dle vyjádření ředitele školy vybírány prostřednictvím
třídních učitelů a budou předány předsedovi spolku společně se jmenným seznamem.
2. Hospodaření spolku za rok 2015 – vloni se uspořádaly 3 akce (Hodolanský bál,
Karneval, Rozloučení se školním rokem) z nichž pouze bál byl uspořádán se ziskem.
Karneval i Rozloučení se školním rokem bylo plně hrazeno z příspěvků spolku.
Finanční zůstatek spolku k 31. 12. 2015 činí 4.584,- Kč. Podrobný přehled
hospodaření je k nahlédnutí u pokladníka spolku.
3. Personální změny:


Jitka Šimšová předložila písemnou rezignaci na funkci pokladníka spolku. Tato
rezignace byla jednohlasně přijata. Zároveň proběhla volba nového pokladníka.
Do funkce byla jednohlasně zvolena Bídová Alice.



Zuzana Hrdličková předložila písemnou rezignaci na funkci předsedkyně
spolku. Tato rezignace byla jednohlasně přijata. Zároveň proběhla volba nové
předsedkyně. Do funkce byla navržena a poté jednohlasně zvolena Blanka
Charamzová.



Rezignaci předali písemně členové výboru a to paní Renáta Romanová a paní
Helena Koutná. Jejich rezignace byla výborem přijata.



Navržení nových členů výboru - paní Zuzana Hrdličková a paní Eva
Hamáčková, které byly jednohlasně výborem odsouhlaseny a přijaty.

4. Nadcházející akce školního roku 2015/2016:
 Hodolanský bál 19.3.2016 – finanční zajištění akce, leták, vstupenky, smlouvu
s kapelou, poplatek OSA a zajištění ubrusů má na starosti spolek. Ostatní
činnosti dle vyjádření ředitele školy zajištují učitelé. Dodatečně bude jednáno
o zajištění občerstvení s Hostincem na Blajchu. Rodičům byla předána
informace o koupi vstupenek i při neúčasti na plese.
 Karneval pro děti 20.3.2016 – konání této akce bylo opět projednáno a bylo
odsouhlaseno její uskutečnění. Uskutečnění akce bude plně zajištěno členy
spolku.
 Velikonoční jarmark duben – termín bude upřesněn později.
 Rozloučení se školním rokem – termín bude upřesněn později.

Zapsala:
Zuzana Hrdličková

