
Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy ze dne  5.4.2016 
 

  Jiřina Božková,  Sylva Hrubá, Mgr. Marie Křivánková, PhDr. Pavla Kudlová, Zdeněk 
Kudrna, Mgr. Petra Pajtlová, Markéta Pivovarová, Mgr. Pavla Vysoudilová, Alena 
Zbořilová  
   Monika Bělíková, Miroslava Fojtášková, Pavlína Lošťáková,  Kateřina  Raclavská, 
Roman Vrábel 

 
Z důvodu pracovního vytížení požádala o ukončení svoji činnosti v KRPŠ od nového školního 
roku 2016/2017 pí Monika Bělíková, žádosti vyhověno. Děkujeme za obětavou práci pro 
KRPŠ a školu. 
 
Body programu: 

- Kontrola úkolů z minulé porady 
- Finanční zpráva 
- Zhodnocení školního plesu a karnevalu 
- Volba výboru na nové funkční období 
- Schvalování příspěvků na II. pololetí 2015/2016 
- Granty pro školní rok 2015/2016 
- Různé 
 

Úkoly a požadavky z minulých porad: 
1) Finanční zpráva: stav účtu k 31.3.2016 = 37.801,75  +  70.261,- 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 
 

3) Oslovit firmu, která prodává a instaluje mobilní zábrany a zajistit instalaci zábrany. 
Info na odbor dopravy, písemný souhlas p.ředitele. 

Zajistí: pí Božková 

Termín: jaro 2016 

 

4) Finanční podpora statutárního města Olomouc na rok 2016 – podány 4 žádosti: 
Škola hrou – hra školou, Koloběžky pro děti – koloběžky pro radost, Miniházená – 
naše zábava a naše vítězství, Povídáme a hrajeme si s loutkami. 
Rada města Olomouce rozhodla na svém jednání dne 9.2.2016 na základě hlasování 
nevyhovět – Koloběžky pro děti, Škola hrou. 

 
5) Zaplatit poplatek OSA  ve výši 1.029,- Kč. 
 

 
 
 



 
 
 
Nové úkoly a požadavky: 
 

1) Projednány finanční příspěvky na II. pololetí školního roku 2015/2016 dle požadavků 
zaslaných učiteli. Stanovení konečné výše 36.102,- Kč dle stanov KRPŠ viz. samostatný 
zápis. 
Zajistí: pí Hrubá (vyhotovení dokladů) + pí Vysoudilová (předání peněz) 
Termín: do 15.4.2016 

 
2) Letní slavnost 2016 se dle vyjádření ředitele školy konat nebude. 

 
3) Zisk z Valentýnského plesu činil 16.051,- Kč 
 
4) Ples ve školním roce 2016/2017  byl odsouhlasen termín 10.2.2017 . Provedena 

rezervace  termínu u kapely KARAMEL MUSIC BAND.  
 

5) V den konání třídních schůzek v příštím školním roce 2016/2017, obejít a informovat 
o činnosti KRPŠ a vybrat zástupce z jednotlivých 1. tříd. 

 Zajistí:  pí Božková 
 Termín: domluva s třídními učitelkami 1. tříd 
 
6) Pozvat pana ředitele na první poradu KRPŠ v novém školním roce 2016/2017 
 Zajistí: pí Božková 
 Termín: září 2016 
 
7) Volba výboru na dobu 3 let do 5.4.2019: 
 předseda: Božková Jiřina 
 jednatel: Mgr. Vysoudilová Pavla 
 pokladník: Hrubá Sylva 
 
8) Zpracovat nové stanovy a názvosloví „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Nedvědova 

17, Olomouc“. 
 Zajistí: pí Božková ve spolupráci s vedením ZŠ 
 Termín: do září 2016 
 

 
 
Předpokládaný termín příští porady září 2016, pozvánky budou rozeslány. 
 

Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla


