
Zápis ze schůze 22. 10. 2019  

Zúčastnili se: T. Srazilová, E. Francová, L. Dašková, J. Svobodová, J. Walderová, B. Krejčíková, 

L. Krejčík,  A. Komersová, Z. Popelková, H. Dvořáková, M. Chvojková, I. Formánková, A. Olbertová, 

T. Ševčíková. 

Omluveni: M. Šimek, J. Blažková, J. Malý, M. Krajíčková 

Další členové SRPŠ: A. Kunartová 

Program:  

1) Přivítání nových členů  E. Francová, za 2. B , T. Ševčíková za 1. A, B. Krejčíková za 1. B 

2) Předání informací ze schůzky  T. Srazilové předsedy SRPŠ a A. Komersové místopředsedy SRPŠ 

s ředitelem ZŠ, konané v září 2019 

- Třídní schůzky se mohou konat kdykoliv během školního roku, a mohou je vyvolat jak 

rodiče ve spolupráci s učitelem, tak i samotný třídní učitel, vše za podpory ředitele ZŠ 

- Pravidla čerpání z fondu SRPŠ zůstávají pro tento školní rok stejná. Rozešleme je učitelům 

ZŠ a informujeme je možnostech zasílání žádostí o čerpání kdykoliv během školního roku 

v rámci Mimořádné žádosti. Např. na třídní exkurze, na drobný materiál tvoření  v rámci 

vybraného projektu, na doplňky ke školní akademii, na podporu tanečních pro žáky 

8.tříd. atd. 

- Proběhla diskuze k příspěvkům na odměny nejlepším  sběračům za sběr papíru a za sběr 

kaštanů a žaludů na podzim. Finanční částku (365EUR) za sběr papíru na podzim 

přeposíláme dle dohody  se ZŠ na podporu vzdělávání holčičky Nidaar. Tento převod je 

zpoplatněn v Poštovní spořitelně 500Kč.  Výdělek z jarního sběru  papíru jde na účet  

školy a SRPŠ finančně přispívat na odměny nejlepších sběračů nebude. Odměny 

nejlepším sběračům necháváme v kompetenci zástupců ZŠ. 

- S panem ředitelem bylo na příští školní rok 2020/2021 předjednáno hrazení členského 

příspěvku do fondu SRPŠ přes ŠOP na základě vystavené faktury SRPŠ. Učitelé a rodiče to 

jistě přivítají. Svým podpisem např.v žákovské knížce stvrdí členství v SRPŠ a uvedou 

email.adresu. 

3) Čerpání z fondu SPRŠ bude  v rámci Mimořádného čerpání aktivně nabízeno pedag. 

pracovníkům a vychovatelkám ZŠ.  

4) Příprava plesu SRPŠ, který se bude konat 25.1.2020. 

Zhlédli jsme navrhnuté pozvánky. Děkuji za vytvoření Z. Popelkové.  Budou ještě vytvořeny 

další verze. Obměny barev, textu, přidání věty „Ples splněných přání“  apod. a následně 

proběhne emailové hlasování. 

Máme předjednané taneční vystoupení soutěžních párů. Kapela i moderátorka potvrdily svou 

účast. 

 

 

Všem děkuji za účast a projednání všech bodů, které nám pomůžou hladce čerpat finanční 

prostředky z fondu SRPŠ a podporovat naše žáky v ZŠ v jejich zvolených aktivitách. 

 

V Sezemicích dne 22. 10. 2019 Tereza Srazilová a Alena Komersová 

 


