ZÁPIS SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ JMZŠ ZE DNE 21. 2. 2017
Zúčastněni: viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Stanovení výše příspěvku pro školní rok 2016/2017
Organizace jarních dílniček
Požadavky školy
Seznámení s aktivitami školy
Další

Ad. 1. Příspěvek
Výše dobrovolného příspěvku rodičů byla stanovena na 200,- Kč i více, platí vždy jen
nejmladší sourozenec. Výběr do konce měsíce března, žádost o pomoc třídních učitelů –
vyhověno. Výběr dobrovolného příspěvku pro příští školní rok přesuneme na podzimní
měsíce 2017. Seznámení s pravidly na plenární schůzi na počátku školního roku 2017/2018.
Ad. 2. Organizace pomoci při jarních dílnách 23. 3. 2017
Vyhlášení soutěže o nejchutnější zákusek, ceny pro vítěze dárkové poukázky v hodnotě 500,400,- a 300,- Kč – zajistí M. Molinová. Prodej zákusků – P. Sokolová, M. Valčuhová, L.
Rejlová. Bufet – kontrola vybavení a nákup M. Molinová, P. Kwaczková. Dobrovolné
vstupné se musí evidovat podpisem účastníků, výběr při vstupu – R. Molin.
Ad. 3. Požadavky školy
částka
Matematické soustředění 4 000,Anglické soustředění
4 000,Loučení s deváťáky
3 000,Knižní odměny
3 000,Soutěž ve sběru papíru
3 000,MDD
4 000,-

účel
schváleno
odměny

odměny

upomínkové předměty

ocenění žáků na konci šk. roku

odměny pro nejlepší

Sladkost pro každého žáka


Žádost Spolku: všechny požadavky školy poslat před schůzkou, aby mohly být
promyšleny.
Ad. 4. Seznámení s aktivitami školy – Mgr. Darja Hoffmanová





Dobudování hřiště pro ŠD v areálu školy
Návrh na přebudování bytu ve škole na 4. oddělení ŠD – využití pro ranní a odpolední
provoz, boční vchod.
Plánovaný projekt vybudování chodníku kolem školy pro větší bezpečnost dětí.
Plánovaná výstavba nové tělocvičny pro polskou školu spolu s parkovacími místy,
možnost využití i pro naši školu.
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Zadání projektu obnovy šaten a vnitřní sanace zdiva. Pro II. stupeň – zbudování
skříněk, pro I. stupeň vybudování nových šaten.
Velmi aktivní školní družina – 22. 2. kaneval, pravidelné návštěvy kina, nedělních
divadelních představení, v lednu Lyžování s \Malinou – velmi úspěšné.

Ad. 5. Další






Aktuální stav na účtu: 122 500,- Kč
Požadavek na zřízení odrážky SPOLEK RODIČŮ na webových stránkách školy
Potvrzen muzikant na ples: R. Penčák
Další schůzka Spolku 20. 4. 2017 v 16:15 hod. v enviromentální učebně (po
třídních schůzkách).
Potvrzení účasti na další schůzce - NUTNÉ

Zapsal: M. Molinová
Schválil: P. Kwaczková
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