Zápis z porady Klubu rodičů a přátel školy, z. s. ze dne 20. 9. 2017
Jiřina Božková, Miroslava Fojtášková, MUDr. Eva Hajkrová, Sylva Hrubá, Marcela
Klosová, Mgr. Křivánková, Pavlína Lošťáková, Markéta Pivovarová, Mgr. Pavla
Vysoudilová
Eva Kovaříková, PhDr. Pavla Kudlová, PhD, Andrea Kubáčová, Zdeněk Kudrna,
Mgr. Petra Pajtlová, Roman Vrábel, Kateřina Raclavská, Alena Zbořilová
Mgr. Pavel Pala
Body programu:
- Kontrola úkolů z minulé porady
- Finanční zpráva
- Beseda s panem ředitelem Mgr. Palou
- Finanční podpora Statutárního města Olomouc
- Různé
Úkoly a požadavky z minulých porad:
1) Finanční zpráva: stav účtu k 31.7.2017 = 63.700,- Kč + 2.600,- 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.
Zajistí: pí Božková + Mgr. Řezníčková
Termín: co nejdříve

Nové úkoly a požadavky:
1) 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 6. 10. 2017 + vyzvednutí peněz do 10. 11. 2017
2) Ples ve školním roce 2017/2018 byl odsouhlasen termín 16. 2. 2018. Provést
rezervaci u nové kapely.
Zajistí: pí Vysoudilová
Termín: do příští porady
3) Karneval má nově na starost Mgr. Vamberské
4) Žádosti o finanční podporu od Statutárního města Olomouc na školní rok 2017/2018
se budou podávat během měsíce prosince 2017 – ledna 2018. Učitelky a vedoucí
družiny budou informovány v říjnu.
Zajistí: pí Božková

5) Ve čtvrtek 7. 12. 2017 proběhne vánoční vystoupení I. stupně v tělocvičně ZŠ. Bude
upřesněno, zda bude potřeba výpomoc ze strany KRPŠ. Za I. Stupeň má organizaci na
starost Mgr. Sedláčková.
6) S panem ředitelem Palou bylo probráno toto:
a) Nedostatečná informovanost rodičů o chodu jídelny – bude se snažit, aby informace
z jídelny byly vyvěšeny i na stránkách školy
b) Elektronickou žákovskou knížku má na starost Mgr. Dvořák.
c) Webové stránky školy – zda by se informace mohly dávat dříve, rozšířit o záložku
kroužků na škole
d) Sponzoring nebo pronájem, reklama na pozemku školy – vznesena prosba ze strany
ředitelství školy

Předpokládaný termín příští porady 8. 11. 2017, pozvánky budou rozeslány.
Zapsala: Mgr. Vysoudilová Pavla

