Zápis z členské schůze
Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Hvožďany, Hvožďany 2, IČ 42731917
Termín konání: 23. 4. 2019 od 16.00 hod.
Místo konání:
Program:

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

1. Zahájení
2. Informace předsedkyně spolku
3.Odsouhlasení členského příspěvku
4. Zpráva o hospodaření spolku
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 22. 2. 2020 od 20.30 hod v KD Hvožďany. K tanci a poslechu zahraje
hudební skupina Kudrnáči.
Předsedkyně spolku informovala přítomné o příspěvcích na pracovní sešity na příští školní rok 2019/2020 pro žáky ZŠ (2. 9.ročník) a žáky 1. ročníku ZŠ a také MŠ (na výtvarné potřeby) ve výši 100,- Kč na žáka, dále příspěvek ve výši 200,- Kč na žáka
na výlety v tomto školním roce.
3. 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.
4.Hospodářka spolku pí. Pavla Maršíková seznámila přítomné s hospodařením spolku.
5. Ředitelka školy poděkovala SRPD za příspěvky na akce ve školním roce, za příspěvek na pracovní sešity a za příspěvek na
výlety.
Ředitelka školy představila novou paní učitelku v MŠ p. Marii Levou.
Informovala o působení pobočky ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem, o nabídce zájmové činnosti.a zájmových
kroužcích, které ve škole probíhají.
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 plaveckém výcviku a lyžařském kurzu.
Paní ředitelka Mgr. Ivana Juračková informovala, že i v letošním roce probíhá testování SCIO a podala informace k
příměstskému táboru, který bude probíhat v termínu 22. 7. - 9. 8. 2019. Dále seznámila přítomné s projektem prevence s Českou
spořitelnou.
Výhled na nový školní rok: - 8 prvňáčků, spojené ročníky na 1. stupni, na 2. stupni spojení některých hodin v předmětech
- 2. povinný cizí jazyk - ruský jazyk - od sedmého ročníku po dvou hodinách
Paní ředitelka dále informovala o termínu ředitelského volna 2. - 3. 5. 2019.
Na závěr paní ředitelka poprosila přítomné o pomoc s případnými typy na obsazení pozic: účetní školy, učitel M, Fy, Che
6. Diskuse
7. Předsedkyně spolku zakončila členskou schůzi a pozvala přítomné na společné třídní schůzky v jednotlivých třídách.

Ve Hvožďanech dne 23. 4. 2019

Zapsal:

Ověřovatel zápisu:

Jitka Schořovská

Martina Stoklasová

