
Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy, z. s. ze dne 28. 3. 2017 
 

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

 
Body programu: 

- Kontrola úkolů z minulé porady 
- Finanční zpráva 
- Zhodnocení Valentýnského plesu + dětského karnevalu 
- Schvalování příspěvků z fondu KRPŠ, z. s. na II. pololetí 2016/2017 
- Různé 
 

Úkoly a požadavky z minulých porad: 
 

1) Finanční zpráva: stav účtu k 28. 2. 2017 = 43.549,-  Kč + 68.421,- 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) Opravit název spolku a vyměnit razítko včetně podušky. 
Zajistí: pí Božková 
Termín: co nejdříve 

 
4) Finanční podpora statutárního města Olomouce pro rok 2017 vypsaná, termín 

odevzdání přihlášek 16. 1. 2017. Rada města Olomouce na svém jednání dne 16. 2. 
2017 schválila žádost o dotaci na projekt Povídáme a hrajeme si s loutkami ve výši 
1.000,- Kč.  

 spolufinancování KRPŠ, z. s. na grantech. 

 
5) Poděkování všem rodičům, kteří se aktivně podíleli na přípravě a 

průběhu Valentýnského plesu a dětského karnevalu. 
 
 
 
 
 



 
Nové úkoly a požadavky: 
 

1) Projednány finanční příspěvky na II. pololetí školního roku 2016/2017 dle požadavků 
zaslaných učiteli. Stanovení konečné výše 39.671,- Kč dle stanov KRPŠ viz. samostatný 
zápis. 
Zajistí: pí Hrubá (vyhotovení dokladů) + pí Vysoudilová (předání peněz) 
Termín: do 10. 4. 2017 

2) Zisk z Valentýnského plesu činil 23.640,- Kč 
 
3) Ples ve školním roce 2017/2018  byl odsouhlasen termín 16. 2. 2018 . Zároveň byla 

provedena rezervace termínu u kapely KARAMEL MUSIC BAND.  
 
4) Pozvat pana ředitele na první poradu KRPŠ v novém školním roce 2017/2018. 

Zajistí: pí Božková 
 

 
  

Pokud bude do konce školního roku ještě něco potřeba, kontakt přes emaily. 
¨ 
 
 
 
Předpokládaný termín příští porady září 2017, pozvánky budou rozeslány. 
 

 
 
Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla


