Zápis z jednání valné hromady Rady rodičů při Základní škole Přeštice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti
Zpráva o hospodaření
Diskuse
Usnesení
Závěr

Ad. 1 – Zahájení – M.Valeš
Ad. 2 – Zpráva o činnosti školy – p. Šperl
- info z jednání Školské rady ze dne 30.8.2012
 ŠR schválila školní řád platný od 1.9.2012
 zpráva ČŠI o vyřešení stížnosti
- info z jednání Školské rady ze dne 9.10.2012
 ŠR schválila výroční zprávu za šk.rok 2011/2012
 ŠR vzala na vědomí plán práce školy na šk.rok 2012/2013 a
návrh rozpočtu na nový šk.rok
- polední přestávka zkrácena na 45 min, žákům umožněn pobyt ve škole i o polední
přestávce
 celkem byl 892 žáků, z toho 463 prospělo s vyznamenáním, 14 akcí pro veřejnost,
16 pro školy, více jak 130 pro žáky

pro letošní šk.rok 900 žáků
- oslava 125 let existence školy – nový název, logo
- vánoční akce – zpívání + jarmark
 možná návštěva děti ve slovinském Kršku
 opravy podlah na 1.st., instalace trampolíny, začátek oprav střechy na 2.st.,
příspěvek ČEZu na schodolez – přes 120 tisíc z nadace, oprava fasády na 2.st.,
obnova zařízení v kuchyni
 výskyt vší na 1.st. - apelace na rodiče
Ad. 3 – Zpráva o hospodaření RR – p. Věra Kožíšková
 informace o příjmech a výdajích
 stav fin.prostředků na BÚ a v pokladně – obojí v písemné podobě k nahlédnutí
 návrh příspěvků na letošní rok - 2.500 na nákup knih do šk.knihovny + 15.000
na zájezd do SLO-Krško
Ad. 4 – Diskuse + kontrola úkolů z minulé valné hromady
 bufet – nespokojenost se sortimentem => průzkum rodičů o existenci bufetu
ANO/NE nebo event.se změnou sortimentu
 volba pokladníka – ukončení činnosti paní V.Kožíškové, návrha a volba paní
Martiny Hanzlíkové

Ad. 5 – Usnesení
Valná hromada bere na vědomí:
 zprávu o činnosti RR
 zprávu o hospodaření RR
Valná hromada volí
 za odstupivší V.Kožíškovou novým fin.hospodářem paní Martinu Hanzlíkovou
Valná hromada schvaluje
 poskytnutí fin.příspěvku škole ve výši 15.000,- CZK na zájezd školy do SLOKrško za předpokladu, že se škola dohodne na realizaci zájezdu s partnerskou
školou
 poskytnutí fin.příspěvku ve výši 2.500,- CZK na vydání nákup do školní knihovny
Valná hromada ukládá
 třídním důvěrníkům podat do další VH názor rodičů na skladbu občerstvení v
bufetu (nápoje, potraviny) a jejich případné návrhy na změnu skladby tohoto
sortimentu (méně „nezdravých“ pochutin, naopak více zdravé výživy apod.)
Ad. 6 - Závěr
V Přešticích 16.11.2012
Zapsal:
Milan Valeš
předseda VV Rady rodičů při ZŠ J.Hlávky, Přeštice

