Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy, z. s. ze dne 25. 9. 2018
Jiřina Božková, Sylva Hrubá, Marcela Klosová, Mgr. Marie Křivánková, Rudolf
Kudla, Pavlína Lošťáková, Markéta Pivovarová, Kateřina Raclavská, Roman Vrábel,
Mgr. Pavla Vysoudilová
Miroslava Fojtášková, MUDr. Eva Hajkrová, Andrea Kubáčová, Bc. Pavlína
Langerová
Mgr. Pavel Pala, Mgr. Gerd Dimmroth
Z důvodu přestěhování se požádala o ukončení svoji činnosti v KRPŠ pí Zbořilová Alena,
žádosti vyhověno.
Z důvodu přestupu dětí na jinou školu požádali o ukončení činnosti v KRPŠ pí Pajtlová Petra a
p. Zdeněk Kudrna, žádostem vyhověno.
Z důvodu nemoci dítěte požádala o ukončení svoji činnosti v KRPŠ pí Lošťáková Pavlína,
žádosti vyhověno.
Všem děkujeme za obětavou práci pro KRPŠ a školu.
Body programu:
- Kontrola úkolů z minulé porady
- Finanční zpráva
- Zhodnocení příspěvků z fondu SMOL
- Odsouhlasení příspěvků do fondu KRPŠ na školní rok 2018/2019
- Beseda se zástupci školy
- Různé
Úkoly a požadavky z minulých porad:
1) Finanční zpráva: stav účtu k 31. 8. 2018 = 53.140,- Kč + 14.553,- Kč pokladna.
2)

Z důvodu nečinnosti a nelze se i nějak se členkou pí Kovaříkovou spojit, bylo
odsouhlaseno zrušení členství.

3)

Finanční podpora statutárního města Olomouce pro rok 2018 – odsouhlasené
dotace na projekty Pohádková muzika dotace města 3.000,-Kč + 1.035 KRPŠ akce
proběhla, Nedvědka má talent dotace města 1.500,- Kč akce zatím neproběhla.

Nové úkoly a požadavky:
1) Odsouhlasen příspěvek do KRPŠ na školní rok 208/2019 ve výši 200,- Kč na rodinu.
Zajistit distribuci informačních letáčků do tříd.
Zajistí: pí Vysoudilová
Termín: do 8. 10. 2018 + vyzvednutí peněz do 8. 11. 2018

2) Oslovit třídní učitele s žádosti o vybrání nových zástupců tříd, v těch třídách kde
žádný zástupce v KRPŠ není.
Zajistí: pí Božková
Termín: co nejdříve
3) Ples ve školním roce 2018/2019 byl odsouhlasen termín 15. 2. 2019. Zároveň byla
provedena rezervace termínu u kapely RED 77. Provést vyhotovení a podepsání
smlouvy.
Zajistí: pí Vysoudilová
Termín: do 14. 11. 2018
4) Popřemýšlet jaké nové upomínkové předměty by se mohly dávat 9. třídám na
památku. Jako vzor rozešle emailem pí Božková www stránky firmy od které bereme
pera.
Zajistí: všichni členové
Termín: do 14. 11. 2018
5) Žádosti o finanční podporu od Statutárního města Olomouc na školní rok 2018/2019
se budou podávat během měsíce prosince 2018 a ledna 2019. Učitelé a vedoucí
družiny budou informovány v říjnu.
Zajistí: pí Božková
6) S panem ředitelem Palou a zástupcem p. Dimmrothem bylo probráno:
a) školní hřiště pro veřejnost – informování o tom kdo má na starost, o chodu hřiště
b) obědy – kniha přání a stížností neexistuje, ale lze upomínkovat přes zástupce třídy
v parlamentu nebo přes schránku důvěry. Lze uspořádat den otevřených dveří ve
školní jídelně
c) kroužky na škole – vysvětlena problematika pořádání kroužků, možnost oslovit
instituce (př. Veselá věda)
d) vánoce – zatím nebyl stanoven termín, ani způsob pořádání, a zda bude potřeba
pomoc KRPŠ
e) karneval – určitě bude, ale zatím nebyl ustanoven garant
f) Elektronická žákovská knížka – pro a proti
Předpokládaný termín příští porady 14. 11. 2018, pozvánky budou rozeslány.
Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla

