Zápis z členské schůze
Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany, Hvožďany 2, IČ 42731917
Termín konání: 28. 4. 2016 od 16.00 hod.
Místo konání:

budova ZŠ Hvožďany, 1. patro, učebna 6. ročníku

Program: 1. Zahájení
2. Informace předsedkyně spolku
3. Zpráva o hospodaření spolku
4. Informace ředitelky školy
5. Diskuse
6. Závěr
1. Členskou schůzi zahájila předsedkyně Petra Kmůchová.
2. Předsedkyně spolku informovala přítomné o zaslání nových stanov a zápisu nového názvu do Spolkového rejstříku. Zápis proběhl
v prosinci 2015. Dále informovala o příspěvku na pracovní sešity na školní rok 2016/2017 ve výši 100,- Kč na žáka.
Všem přítomným poděkovala za příspěvky do tomboly Rodičovského plesu, za účast na plese a za pomoc při této akci.
Termín příštího plesu je naplánován na 4. 2. 2017, kde zahraje hudební skupina MINIMAX.
3. Hospodářka Spolku Martina Štiková přečetla zprávu o hospodaření za období 09/2015 do 4/2016.
4. Ředitelka školy přivítala přítomné rodiče. Poděkovala rovněž rodičům za podporu plesu. Dále pohovořila o získané dotaci v rámci
výzev č. 56 a 57, které škola získala. Díky těmto výzvám se 19 žáků zúčastnilo zájezdu do Anglie, do školní knihovny bylo
nakoupeno téměř 500 nových knih a 4 elektronické čtečky a školní dílny byly vybaveny novým nářadím, vrtačkami.
Mgr. Alena Weinfurterová informovala o projektech Ovoce do škol, Mléko do škol a o třídění odpadu. Dále seznámila přítomné se
soutěžemi, kterých se žáci školy zúčastnili.
Mgr. Marcel Voříšek seznámil přítomné se sportovními akcemi, které proběhly a které ještě do konce školního roku proběhnou.
Mgr. Lenka Fialová kladně ohodnotila zájem žáků o členství v Klubu mladých diváků.
Mgr. Libuše Vinšová informovala přítomné rodiče o zájmové činnosti.
Paní ředitelka Mgr. Ivana Juračková dále informovala o zapojení školy do výzvy hygienika „Solme s rozumem“, o zapojení školy
do prezentace Vesnice roku, o přijatých žácích do prvního ročníku 2016/2017, o výuce 2. povinného cizího jazyku. I nadále zůstává
ruský jazyk. V souvislosti s inkluzí a se změnami RVP ZV bude od 1. 9. 2016 upraven ŠVP.
Vzhledem k některým okolnostem z poslední doby byla škola nucena řešit zkvalitnění zabezpečení osobních věcí žáků. Přes
všechna opatření se občas ztráty dějí, proto budou v červenci 2016 instalovány v šatně uzamykatelné skříňky.
Rodiče byli pozváni na oslavu 25 let trvání pěveckého sboru Rolnička, která se uskuteční 21. 5. 2016 v KD ve Hvožďanech.
5. Diskuse.
6. Na závěr členské schůze byli rodiče pozvání na třídní schůzky s třídními učiteli.
Ve Hvožďanech dne 28. 4. 2016

Zapsal:

Ověřovatel zápisu:

Petra Kmůchová

Mgr. Lenka Fialová

