Zápis ze schůze zástupců rodičovského sdružení ze dne 9/3/2011
Přítomni:
Motyková R., Kučerová H., Zápotocká H., Krahulíková R., Kobesová K., Křížová D.,
Hertlová A., Hašlerová R., Morávek R., Horňáček P., Vlčková J., Sýkorová J., Vrchotková I.
1) Finance ZŠ
Na příspěvcích bylo v letošním školním roce vybráno ……………Kč 98800,-Zůstatek z r. 2010 ……………………………………………………..Kč33698,-Celkem ………………………………………………………………….Kč 132498,-Dosud bylo vydáno:
- Příspěvek na šatnové škříňky……………………………… .Kč 50000,-- Sladkosti na Mikuláše…………………………………………Kč 5500,-Další odsouhlasené plánované výdaje:
- Interaktivní učebnice ……………………………………..cca Kč 20000,-- Sladkosti na MDD a pro odcházející „deváťáky“………cca Kč 6500,-- Lavičky na školní dvůr…………………………………….cca Kč 20000,-2) Finance MŠ
Na příspěvcích bylo v letošním školním roce vybráno………………Kč 40950,-Zůstatek z r. 2010……………………………………………………….Kč 1723,-Celkem
Kč 42673,-Dosud bylo vydáno pouze za sladkosti na Mikuláše…………………Kč 4500,-Paní Křížová a Kobesová budou o financích informovat vedení školky a společně s rodiči
určí, na co budou prostředky sdružení použity.
3) Kroužky
Poděkování
Velice děkuji paní učitelce Vrchotkové, která se velmi zodpovědně stará o organizaci a
platbu kroužků.
Platby
Ale bohužel, i když jsou rodiče na včasnou platbu upozorňováni i písemně (a to i
několikrát),stále se ještě vyskytují k dnešnímu datu neplatiči. Mělo by být samozřejmostí, i
bez výzvy, zaplatit včas kroužek i na druhé pololetí. A pokud o pokračování v účasti na
kroužku již dítě nemělo zájem, bylo nutné toto oznámit, aby bylo zřejmé, zda je možné
konkrétní kroužek otevřít a lektory zaplatit.
Z výše uvedených důvodů jsme jednohlasně přijali změnu v platbách kroužků:
PLATBA KROUŽKŮ BUDE OD ŠK.ROKU 2011/2012 JEDNORÁZOVÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ
ROK , SPLATNÁ VŽDY V ŘÍJNU
Prosíme rodiče, aby s touto změnou počítali.
Nové kroužky
Někteří rodiče projevili zájem o rozšíření sportovních a tanečních kroužků. Bude proto
proveden průzkum mezi rodiči, o jaké kroužky tohoto druhu by se jednalo. Zjišťování bude
provedeno na třídních schůzkách v jednotlivých třídách prostřednictvím zástupců.
4) Sportovní den
Vzhledem k časovému zaneprázdnění rodičů a finančním nákladům v případě organizace
odbornou firmou se plánovaný sportovní den nebude konat

Zapsala: Motyková Romana - předsedkyně

