
Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy ze dne  22.11.2016 
 

  Jiřina Božková, Miroslava Fojtášková, Sylva Hrubá, Eva Kovaříková, Andrea 
Kubáčová, PhDr. Pavla Kudlová, Mgr. Petra Pajtlová, Markéta Pivovarová, Mgr. 
Pavla Vysoudilová  
  MUDr. Eva Hajkrová, Marcela Klosová, Mgr. Marie  Křivánková, Zdeněk Kudrna, 
Pavlína Lošťáková, Kateřina Raclavská,  Roman Vrábel, Alena Zbořilová 

  Mgr. Veronika Šindelářová 
 
Vítáme u nás nové členy: 
paní Evu Hajkrovou zástupce 1.A 
paní Andreu Kubáčovou zástupce 1.A 
paní Evu Kovaříkovou zástupce 1.B 
 
Body programu: 

- Kontrola úkolů z minulé porady 
- Finanční zpráva 
- Diskuze s pí.učitelkou Mgr. Šindelářovou Veronikou – vánoční jarmark 
- Schvalování žádostí na příspěvky z KRPŠ na I. pololetí 2016/2017  
- Různé 
 
 

Úkoly a požadavky z minulých porad: 
1) Finanční zpráva: stav účtu k 31.10. 2016 = 62.276,13  Kč +  1.930,- Kč pokladna. 
 
2) Po technické úpravě stojanu na korfbal – podlepení (zadáno p. ředitelem firmě), 

zajistit po domluvě s učiteli Tv a vychovatelkami ukázkovou hodinu hry korfbal, 
vyhotovit a rozeslat informační letáčky pro rodiče žáků letošních 3. – 6. tříd a 
zpracovat propagaci o Korfbalu na internetové stránky KRPŠ. Odborná pomoc: Karel 
Königsmark, student FTV UP, magisterské studium rekreologie. 

Zajistí: pí Božková ve spolupráci s učitelkami Tv 
Termín: leden 2017 

 

3) Odsouhlasen příspěvek do KRPŠ na školní rok 2016/2017  ve výši 200,-Kč/ na rodinu. 
Zajistit distribuci informačních lístečků do tříd. 

 Zajistí: pí Vysoudilová 
 Termín: do 10.10.2016 + vyzvednutí peněz do 14.11.2016 
   

 
4) Zpracovat nové stanovy a názvosloví „Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Nedvědova 17, 

Olomouc“. 
Zajistí: pí Božková – ve spolupráci s pí Kroupovou, zabývá se danou problematikou a 
které  byla odsouhlasena finanční odměna ve výši 2.000,- Kč. 
Termín: do konce roku 2016 
 
 
 



 
 
Nové úkoly a požadavky: 
 

1) Ve čtvrtek  8.12.2016  proběhne „Vánoční ladění“, formou jarmarku. 
V případě, že jarmark bude rozprostřen do přízemí budovy školy a ne do tělocvičny, 
zajistí KRPŠ vánoční dílničku – zdobení perníčků a prodej vánočního čaje. Bude 
upřesněno vše včetně organizace pí Božkovou 

 Pečení perníčků: pí Božková, pí Pivovarová, pí Kudlová 
Akce se zúčastní: pí Božková, pí Kudlová, pí Kovaříková, pí Kubáčová (potvrdí 
dodatečně) 

 Dovoz ubrousku, kelímků, konvice apod.: pí Vysoudilová 
 
2) Příspěvky z fondu KRPŠ na I. pololetí 2016/2017, byly odsouhlaseny všechny 

příspěvky. Stanovení konečné výše dle stanov KRPŠ, viz. samostatná tabulka. 
 
3) Objednat pozvánky na ples v celkovém počtu 500 ks. 
 Zajistí:  pí Božková 
 Termín: dodat do konce roku 2016 
 
4) Objednat upomínkové tužky pro 9. třídy. 

Zajistí: pí Božková 
Termín: do konce roku 2016 
 

5) Odsouhlaseno 90,- Kč za vstupenku na školní ples 10.2.2017. 
 
6) Zavolat a zajistit předtančení na ples u sl. Honové 

Zajistí: pí Vysoudilová 

Termín: konec listopadu 2016 

 

7) Odsouhlasen nákup předmětů do tomboly ve výši 2.000,- Kč. 
Zajistí: pí Božková 
Termín: do konce roku 2016 
 

8) Distribuce vstupenek, pozvánek a lístečků pro tombolu do tříd. 
Zajistí: pí Vysoudilová 
Termín: 9.1.2017 
Termín vrácení: 31.1.2017 

  
 

 
Předpokládaný termín příští porady úterý 10. 1. 2017, pozvánky budou rozeslány – účast 
nutná příprava  a  organizace plesu. 
 
Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla


