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

Schůze výboru SRPŠ

dne 25. 9. 2014

Program schůze:
1. Úvodní zahájení.
2. Vystoupení vedení školy.
3. Dotazy rodičů.
4. Stav třídních důvěrníků.
5. Stav rozpočtu.
6. Návrh členského příspěvku.
7. Přeměna sdružení na spolek.
8. Návrh stanov.
9. Návrh plánu práce na nový školní rok.
10. Instrukce k členské schůzi.
11. Diskuse.
12. Úkoly.
13. Termín příští schůze.
Přítomni:
Vedení školy: pan. řed. R. Pytlík, zást. řed. J. Ševčík, MŠ - Bc. M. Skybíková
Třídní důvěrníci: 1. A pí Palicová, 1. B pí Schindlerová, 2. B pí Kolářová, 2. A pí Slováková,
3. A pan Jasinský, 3. B pí Kožušníková, 4. A pí Chorovská, 4. B pí Janáčková, 5. A pí Podolowská,
5. B pí Kokešová, 6. A pí Derková, 7. A pí Kuchařová, 7. B pí Měsícová, 8. A pí Kovářová,
9. A pí Suchá, hospodářka pí Uhrová.
Zápis schůze:
1. Úvodní zahájení: Přítomné přivítala a schůzi zahájila předsedkyně sdružení.
2. Vystoupení vedení školy: Pan ředitel seznámil rodiče se změnami ve vedení školy, s blížícími se
akcemi a úpravami školy.
3. Dotazy rodičů: Nebyly.
4. Stav třídních důvěrníků: Předsedkyně sdružení přivítala nové třídní důvěrníky z prvních tříd.
Ostatní již zvoleni třídní důvěrníci budou nadále pracovat ve výboru sdružení i v novém školním
roce.
5. Stav rozpočtu: V minulém školním roce se sdružení podílelo na přípravách Mikulášské nadílky
pro všechny děti zakoupením balíčků. Jinak se SRPŠ především finančně podílí na odměnách žáků,
kteří se zapojili do soutěží pořádaných školou nebo kteří na soutěžích reprezentovali naši školu.
Jde o soutěže pěvecké, recitační, matematické, výtvarné, sportovní. Ze sběru starého papíru se
hradily odměny pro jednotlivé třídy a sponzorský dar na malou slonici Rashmi. Hradily se sladkosti
při zápisu letošních prvňáčků a balíčky při nástupu do prvních tříd. Přispělo se na sladkosti do
soutěží pro žáky na lyžařském výcviku a na ozdravných pobytech a při projektových dnech.
Nezapomnělo se ani sladkosti na Den dětí a přispělo se i na estetizaci školy. Jednotlivé akce
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Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, o. s.
Sídlo: A. Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
v rámci činnosti SRPŠ jsou v rozpočtu rozděleny do tří položek: kultura, sport a režie. Ve zprávě o
hospodaření SRPŠ se seznámíte, jaká částka připadla na jednotlivé položky.
O výdajích na činnost byli informováni třídní důvěrníci, kteří se pravidelně scházeli na schůzích
výboru, kde mimo jiné projednávali, řešili návrhy a připomínky vycházející z požadavků rodičů i
pedagogů.
Rozpočet za minulý rok byl uzavřen k 31. 8. 2014 a rodiče byli seznámeni s jeho čerpáním. Do
nového školního roku se bude převádět asi částka 105 tisíc Kč. Zároveň byly navrženy jednotlivé
položky pro čerpání z rozpočtu na nový školní rok. Tento návrh bude předložen rodičům i na
členské schůzi.
6. Návrh členského příspěvku: Výbor schválil navrhnout členský příspěvek ve výši 200,- Kč na
hlavu dítěte, a u sourozenců možnost uhradit jen 50%, tzn. 100,- Kč.
7. Přeměna sdružení na spolek: Jednatelka a hospodářka přítomné seznámila s postupem
přeměny občanského sdružení na spolek podle Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Název
spolku bude: Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka, z. s., sídlo spolku: A. Kučery 1276/20, 700 30
Ostrava - Hrabůvka. Výbor schválil další postup přeměny na spolek.
8. Návrh stanov: Zástupci výboru projednali znění nových stanov podle Zákona č. 89/2012 Sb.
(občanský zákoník). Tyto stanovy budou umístěné na internetových stránkách a budou se
schvalovat rodiči na členské schůzi.
9. Návrh plánu práce na nový školní rok: Výbor navrhnul plán práce na nový školní rok tak, aby
odpovídal i čerpání rozpočtu sdružení. Mimo jiné v letošním školním roce se sdružení plánuje
podílet na přípravách Mikulášské nadílky, velikonočního jarmarku a oslavách Dne dětí. Nadále se
bude finančně podílet na podpoře činnosti školy, školky a družiny, jako jsou soutěže, reprezentace
školy, estetizace školy, apod.
10. Instrukce k členské schůzi: Členská schůze Sdružení rodičů a přátel školy Kučerka se bude
konat 30. 9. 2014 a třídní důvěrníci byli seznámeni s průběhem a úkoly.
11. Diskuse: Nebyla.
12. Úkoly:
 Příprava členské schůze………………………….. předseda sdružení, jednatel, zástupce řed. MŠ
 Přeměna sdružení na spolek…………………… předseda sdružení, jednatel, hospodář
13. Termín příští schůze: Termín další schůze výboru bude upřesněn a včas členům oznámen.
V Ostravě dne 25. 9. 2014

Zapsala jednatelka sdružení: Mgr. Y. Derková
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