Zápis z členské schůze
Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany, Hvožďany 2, IČ 42731917
Termín konání: 18. 9. 2018 od 16.00 hod.
Místo konání:

budova ZŠ Hvožďany, 1. patro, učebna 9. ročníku

Program: 1. Zahájení
2. Informace předsedkyně spolku
3. Zpráva o hospodaření spolku
4. Odsouhlasení členského příspěvku
5. Informace ředitelky školy
6. Diskuse
7. Závěr
1. Členskou schůzi zahájila předsedkyně spolku pí. Jitka Schořovská.
2. Předsedkyně spolku poděkovala všem přítomným za příspěvky do tomboly Rodičovského plesu, za účast na plese a za pomoc při
této akci. Termín příštího plesu je naplánován na 9. 2. 2018 od 20.30 hod v KD Hvožďany. K tanci a poslechu zahraje hudební
skupina Kudrnáči.
3. Hospodářka spolku pí. Pavla Maršíková přečetla zprávu o hospodaření za školní rok 2017/2018 a seznámila přítomné s
rozpočtem na školní rok 2018/2019.
4. Odsouhlasen členský příspěvek do pokladny spolku ve výši 300,- Kč na rodinu bez ohledu na počet dětí navštěvujících Základní
školu a Mateřskou školu Hvožďany, okres Příbram, příspěvková organizace.
5. Ředitelka školy přivítala přítomné rodiče v novém školním roce. Informovala přítomné o složení pedagogického sboru a
provozních zaměstnanců školy. Ve škole působí nová asisetntka paní Petra Šímová a provozní zaměstnanec paní Kamila
Dammerová.. Ředitelka školy poděkovala SRPD za příspěvky na akce v minulém školním roce a za příspěvek na pracovní sešity.
Ředitelka školy představila zastupkyně Farní charity Příbram, které budou zajišťovat v našem regionu sociální služby.
Dále upozornila na upravené školní řády MŠ, ZŠ a směrnice GDPR. Informovala o působení pobočky ZUŠ J.J.Ryby v Rožmitále pod
Třemšínem, o nabídce zájmové činnosti.a o obměně zájmových kroužků.
Mgr. Alena Weinfurterová informovala o projektech, do kterých je škola zapojena, např. Ovoce do škol, Mléko do škol a dále
informovala o vybírání tříděného odpadu.
Mgr. Marcel Voříšek informoval o plánovaném plaveckém výcviku a lyžařském kurzu.
Paní ředitelka Mgr. Ivana Juračková informovala, že i v letošním roce proběhne testování SCIO. Seznámila přítomné s Fondem
SIDUS a podala informace k příměstskému táboru.
Paní ředitelka poprosila přítomné rodiče o důslednou komunikaci se školou a včasné řešení případných problémů.
6. Diskuse
Rodiče vznesli dotaz, zda by mohla být prodloužena provozní doba ve školní družině.
Ředitelka školy rodičům odpověděla, že tento dotaz již řešila školská rada a odkázala je na vedoucí školní družiny.
7. Předsedkyně spolku zakončila členskou schůzi a pozvala přítomné na společné třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Ve Hvožďanech dne 18.9.2018

Zapsal:
Jitka Schořovská

Ověřovatel zápisu:
Martina Stoklasová

