Zápis ze schůze SRPS – 14.9.2016
Přítomni SRPS : Gloc Milan, Rozbořilová Eva, Kalousková Vlasta, Zádrapová Michaela, Trojan Ladislav, Jordánová Ivona,
Křenková Zdeňka, Lexmanová Marcela, Ducháčková Helena, Řehořová Irena, Krejčí Markéta, p. Kozelek, Pávková Kamila,
Maková Soňa, Pokorná Jana, Schillerová Miroslava, Khýrová Jaroslava
Za ZŠ Jevíčko : Parolek Miloslav, Skácelová Věra
Program :
1. Zahájení schůze - přivítání nového školního roku a nových zástupců za první třídy
2. MaS, paní Šejnohová – na schůzce byla přítomná paní Šejnohová, představila organizaci MaS, která pomáhá v oblastí
dotačních programů, v současné době se zaměřují na školství a provádějí průzkum , byly osloveni členové výboru
k případné spolupráci v získávání informací z této oblasti
3. Kontrola kontaktů členů - provedena kontrola telefonních čísel a emailů členů výboru a odsouhlasení jejich
zveřejnění na webu školy
4. Účet u KB Jevíčko - zpráva o novém účtu v KB, tento účet je bez poplatků včetně internetového bankovnictví
5. Výše příspěvku na rok 2016/2017 - odsouhlasení výše příspěvku na SRPS , stejná částka 200Kč / rok
6. Přehled příjmů a výdajů SRPS - bude zpracován přehled výdajů a příjmů SRPS za rok 2015/2016
7. Návrh na využití peněz SRPS - aktuální zůstatek účtu je kolem 100000 Kč, členové výboru byly požádáni, aby ve
spolupráci s ostatními rodiči v jejich třídě podaly návrh, jakým způsobem tyto peníze využít ve prospěch dětí,
prozatím je navrženo zvýšit částku jednotlivých příspěvků na akce, které jsou již nyní hrazeny ze SRPS, bude
zpracován podrobný návrh
8. Žádost o grant města na jednorázovou akci SRPS– byl podán návrh, abychom jako spolek zkusili požádat o grant
z prostředků Města Jevíčka, jednalo by se o grant na jednorázovou akci, členové byli požádáni o podávání návrhů
jakou akci uskutečnit
9. Ples – konat se bude v pátek dne 13.1.2017, prozatím bylo domluveno následující :
- cena vstupenek i losů zůstane stejná, tedy vstupenka 80/100 Kč, malá tombola 5Kč, velká tombola 10Kč
- ostraha bude řešena zaplacením bezpečnostní služby
- výzdoba sálu
- výroba jednohubek ( maminky ) a koláčků ( paní Letovská )
10. Sběr papíru – proběhne tentokrát už 19.9. a 20.9.2016
11. Připomínka rodičů : proč není 1.9. hotový finální rozvrh ?
Odpověď ředitele : 1.9. je hotová pracovní verze rozvrhu, ten se musí upravit v souladu s novými skutečnostmi,
které se vyskytnou, např. rušení spojů , domluva se ZUŠ apod.
12. Připomínka rodičů : je možnost skříní do šaten pro vyšší ročníky ?
Odpověď ředitele : byl zpracován návrh na zrušení stávajících šaten a přebudování na zděné, náklady jsou cca 500000
Kč, vzhledem k tomu, kde jsou šatny umístěny, by se ale zamezilo průchodu světla do spodního patra, bohužel není
možné dát skříňky ani na chodby k tělocvičnám, protože jsou to požární únikové cesty….
Další schůzka SRPS je předběžně naplánována na týden 14.11.-16.11, den bude včas upřesněn

