Zápis
z členské schůze Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při základní škole Hvožďany
konané dne 24. 9. 2015 v budově ZŠ Hvožďany
Provedena prezence.
Program: 1. Zahájení
2. Změna názvu Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany
3. Změna stanov Sdružení rodičů a přítel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany v důsledku změn
občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014
4. Odsouhlasení příspěvku do pokladny
5. Zpráva o hospodaření
6. Informace o konání rodičovského plesu
7. Delegování třídních důvěrníků z jednotlivých ročníků
8. Informace ředitelky školy
9. Diskuse
1. Členskou schůzi zahájila předsedkyně pí Kmůchová. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny. Členská schůze je
usnášeníschopná.
2. Změna názvu Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při základní škole ve Hvožďanech.
Z důvodu transformace na spolek byl odhlasován nový název „Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany.
3. Změna stanov Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany v důsledku změn občanského zákoníku platného
od 1. 1. 2014.
Paní Kmůchová přečetla přítomným členům nové znění stanov Spolku rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany. Přítomní
členové schválili nové stanovy, které reagují na právní úpravu spolků zakotvenou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“).
4. Odsouhlasen členský příspěvek do pokladny Spolku ve výši 200,- Kč na rodinu bez ohledu na počet dětí navštěvujících
Základní školu a Mateřskou školu Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace.
5. Hospodářka Spolku pí. Štiková přečetla zprávu o hospodaření za školní rok 2014/2015.
6. Tradiční Rodičovský ples je naplánován na 6. 2. 2016. K tanci a poslechu je zajištěna hudební skupina Asfalt z Přeštic.
7. Přítomní členové byli požádáni, aby na třídních schůzkách delegovali ze svých řad třídní důvěrníky dle odsouhlasených stanov
Spolku.
8. Ředitelka školy přivítala přítomné rodiče v novém školním roce. Informovala o stávajícím stavu pedagogického sboru a
provozních zaměstnancích. Poděkovala SRPD za příspěvky na akce v minulém školním roce a za příspěvek na pracovní sešity.
Dále poděkovala zřizovateli za kompletní rekonstrukci školní kuchyně, plotu okolo areálu školky a za další opravy a modernizace
prostor obou škol.
Mgr. Libuše Vinšová informovala přítomné rodiče o nabídce zájmové činnosti a o působnosti pobočky ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále
pod Třemšínem. Seznam kroužků bude uveřejněn na webových stránkách školy.
Mgr. Alena Weinfurterová informovala o projektech, do kterých je škola zapojena, např. Ovoce do škol (žáci I. Stupně dostávají
každý týden v pátek zdarma ovoce nebo zeleninu), Mléko do škol (možnost zakoupení dotovaných mléčných výrobků), Dílny 2015.
Dále informovala přítomné o vybírání tříděného odpadu (malé elektrospotřebiče, hliník, vybité baterie...).
Mgr. Lenka Fialová pohovořila o projektu Jazyky 2015, na který škola získala finanční dotaci, za kterou žáci 8. a 9. ročníku pojedou
na Jazykově vzdělávací zájezd do Anglie. V rámci Klubu mladého diváka ve spolupráci s Divadlem Antonína Dvořáka v Příbrami
budou moci opět v letošním roce žáci 7. - 9. ročníku navštívit v prvním pololetí školního roku 3 divadelní představení ve zmíněném
divadle.
Mgr. Marcel Voříšek informoval o plánovaném plaveckém výcviku pro I. stupeň, který začne v měsíci listopadu v Příbrami. Lyžařský
kurz pro 7. - 8. ročník je naplánován na třetí týden v lednu 2016.
Paní ředitelka Mgr. Ivana Juračková dále informovala, že i v letošním roce proběhne testování SCIO.
Po domluvě se zřizovatelem školy Obec Hvožďany vyhlásila ředitelské volno a to v termínech:
16. 11. 2015 a 21. - 22. 12. 2015.
9. Diskuse
V diskusi vystoupila paní ředitelka Mgr. Ivana Juračková a požádala rodiče, aby dbali na
bezpečnost dětí v okolí školy a školky a nejezdili motorovými prostředky kolem školky a školy.
Ve Hvožďanech dne 24. 9. 2015
Zapsal:

Ověřovatel zápisu:

Petra Kmůchová

Schořovská Jitka

