Sdružení rodičů a přátel skoly Kučerka, o.s.
Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Schůze výboru SRPŠ

dne 23. 4. 2015

Program schůze:
1. Úvodní zahájení.
2. Vystoupení vedení školy.
3. Dotazy rodičů.
4. Výběr příspěvků v ZŠ, MŠ.
5. Stav rozpočtu a čerpání v ZŠ, MŠ.
6. Přeměna sdružení na spolek.
7. Diskuse.
8. Úkoly.
9. Termín příští schůze.
Přítomni:
Vedení školy: MŠ - Bc. Skybíková Marie
Třídní důvěrníci: MŠ pí Krajčiová, 1. A pí Palicová, 2. A pí Slováková, 3. B pí Kožušníková, 4. A
pí Chorovská, 5. A pí Podolowská, 5. B pí Kokešová, 6. A pí Derková, 7. B pí Měsícová, 8. A pí
Kovářová, hospodářka pí Uhrová.
Omluveni: ředitel školy, 7. A pí Kuchařová, 9. A pí Suchá, 4. B pí Janáčková, 2. B pí Kolářová,
1. B pí Schindlerová, 3. A pan Jasinský.
Zápis:
1. Úvodní zahájení: Za nepřítomnou předsedkyni schůzi zahájila jednatelka sdružení.
2. Vystoupení vedení školy: Za vedení školy přítomné přivítala pí hospodářka sdružení.
Rodiče seznámila, jak probíhá současná revitalizace školní jídelny a bazénu, jaké další úpravy
již proběhly a jaké další plánuje vedení školy.
3. Dotazy rodičů: Nebyly.
4. Výběr příspěvků v ZŠ, MŠ: V mateřské škole se vybralo 29 200,- Kč a v základní škole
56 050,- Kč. V základní škole se do sdružení nepřihlásilo 16 rodičů.
5. Stav rozpočtu a čerpání v ZŠ, MŠ: Čerpání rozpočtu odpovídá schválenému rozpočtu a
rodiče byli seznámeni s čerpáním jednotlivých položek jak v MŠ, tak ZŠ.
6. Přeměna sdružení na spolek: Na přeměně sdružení na spolek se stále pracuje. V tomto
týdnu přišlo z obecního úřadu schválení sídla budoucího spolku. Po zapracování k dalším
dokumentům budou podklady odeslány dál.
7. Diskuse:
 Rodiče by uvítali zhotovení skříněk na učebnice a svršky místo šaten. Přivítali by to
z důvodu toho, že děti mají příliš těžké tašky. Do jednoho předmětu nosí učebnici,
pracovní sešit a ještě i několik sešitů. Bylo by vhodné, kdyby vyučující zvážili
potřebnost u některé z uvedených pomůcek a umožnili žákům, nechat si občas něco
ve škole.
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Rodiče ZŠ by si přáli, aby škola zorganizovala na školním hřišti Den dětí, jako to bývalo
v minulosti.
Dále rodiče děkují za organizaci velikonočního jarmarku. Ohlas dětí v rodinách byl
pouze pozitivní.

8. Úkoly: Nadále pracovat na přeměně sdružení na spolek.
9. Termín příští schůze: Příští schůze výboru proběhne v září před členskou schůzí.
V Ostravě 24. 4. 2015

Zapsala jednatelka sdružení: Mgr. Y. Derková

