Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy, z. s. ze dne 25. 9. 2019
Jiřina Božková, Alena Gofrojová, MUDr. Eva Hajkrová, Sylva Hrubá, Marcela
Klosová, Mgr. Marie Křivánková, Markéta Pivovarová, Kateřina Raclavská, Julie
Svobodová, Roman Vrábel, Mgr. Pavla Vysoudilová
Miroslava Fojtášková, Andrea Kubáčová, PhDr. Pavla Kudlová, Bc. Pavlína
Langerová, Kateřina Raclavská, Denisa Rychlá
Mgr. Pavel Pala, Mgr. Gerd Dimmroth
Body programu:
- Kontrola úkolů z minulé porady
- Finanční zpráva
- Odsouhlasení příspěvků do fondu KRPŠ na školní rok 2019/2020
- Beseda se zástupci školy
- Různé
Úkoly a požadavky z minulých porad:
1) Finanční zpráva: stav účtu k 30.6.2019 = 70.767,- Kč + 19.960,- Kč pokladna.

Nové úkoly a požadavky:
1) Odsouhlasen příspěvek do KRPŠ na školní rok 2019/2020 ve výši 200,- Kč za žáka.
Zajistit distribuci informačních letáčků do tříd.
Zajistí: pí Vysoudilová
Termín: do 8. 10. 2019 + vyzvednutí peněz do 4. 11. 2019

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 2019/2020 byl odsouhlasen termín 14. 2. 2020. Zároveň byla
provedena rezervace termínu u KARAMEL music band Olomouc. Provést vyhotovení a
podepsání smlouvy.
Zajistí: pí Vysoudilová
Termín: do konce roku 2019
4) Objednat termohrnky v jedné neutrální barvě.
Zajistí: pí Božková
Termín: do 14. 11. 2019
5) Odsouhlasen příspěvek ve výši 2.000,- Kč na akci Nedvědka má talent a na zájezd do
Anglie pro II.stupeň, výše příspěvku bude upřesněna na příští poradě.

6) S panem ředitelem Palou a zástupcem p. Dimmrothem bylo probráno:
a) předneseny pochvaly od rodičů za adaptační soustředění 6. tříd a vymalování 9.A
třídy
b) testování probíhá jen v rámci školní inspekce – předány nové možnosti testování
(www.testovani.cz)
c) kroužky na škole – opět vysvětlena problematika pořádání kroužků
d) rozdělení do skupin na výuku Aj – vysvětleno a zdůvodněno rozdělení do skupin
e) nový učitelé – z větší části absolventi bez praxe, budou probíhat náslechy
v hodinách jak v jejich ze strany vedení, tak nových učitelů u kolegů s praxí
f) vánoce – zatím nebyl stanoven termín, ani způsob pořádání, a zda bude potřeba
pomoc KRPŠ
g) karneval – určitě bude, ale zatím nebyl ustanoven garant
h) elektronická žákovská knížka – znovu projednány pro a proti
Předpokládaný termín příští porady 23. 10. 2019, pozvánky budou rozeslány.
Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla

