Zápis ze schůze Rady SRPDŠ ZŠ Lány, 30.8. 2017 - 17.00 hod.
Přítomni
Zástupci tříd: 1.A přítomna p. Jana Tůmová, 1.B přítomna p. Simona Corradiniová, 2. A omluven p.
Přemysl Mariaš, 2.B omluvena p. Martina Hořejší, 3. A přítomna p. Simona Fingerhutová, 3.B
omluvena p. Ivana Pokorná, 4. tř. přítomna p. Lenka Hošková, 5 tř. omluvena p. Vendula Jančaříková,
6 tř. omluvena p. Denisa Novotná 7.tř. přítomna p. Erika Lincová, 8. tř. omluvena p. Marie Čebišová,
9. tř. omluvena p. Andrea Klimešová
Za ZŠ: p. Iveta Vrabcová – ředitelka školy, p. Petra Přibylová – zástupce ředitelky školy

Obsah jednání:
1.

Schválení ověřovatele zápisu, paní Eriku Lincovou.

2.

Předsedkyně přivítala v Radě SRPDŠ nové členky, za 1.A paní Janu Tůmovou, za 2.B paní
Simonu Corradiniovou. Delegátky byly informovány ohledně náplně pozice zástupce třídy a
zároveň je předsedkyně požádala o prostudování stanov Spolku, které jsou veřejně
dostupné na webu školy.

3.

Organizace školní akce “Probuď se školo!!” dne 4: 9. 2017.
Letošní akce “Probuď se školo!” bude tématicky zaměřena k 85 výročí založení ZŠ Lány.
Zástupci Rady SRPDŠ zajistí pomoc při vstupu na akci a u stánku s občerstvením. Delegáti
tříd prostřednictvím emailové korespondence požádají rodiče zastupuji třídy o podporu akce,
formou zajištění občerstvení do stánku na akci.

4.

Paní Lenka Hošková informovala přítomné ohledně hospodaření spolku ve školním roce
2016/2017. Zároveň představila návrh rozpočtu pro nový školní rok 2017/2018, který se bude
schvalovat na následující schůzce Rady SRPDŠ.

5.

Paní ředitelka požádala Spolek o finanční podporu pro zakoupení nových kláves pro výuku
Hv. Paní hospodářka Spolku navrhla s ohledem na finanční rezervu 24 000,- Kč
s možností využití části plánované rezervy finančních prostředků z kategorie „Ostatní“, která
je ve výši 20 000 Kč.

6.

Předsedkyně vznesla dotaz od rodičů ohledně přepravy žáků na plavání.
Zda i v letošním školním roce bude doprava žáků na plavání zajištěna autobusem s
bezpečnostními pásy. Paní ředitelka odpověděla, že na přepravu je nasmlouván jiný
dopravce než v loňském roce, nicméně bude vypravován autobus s bezpečnostními pásy.

7..
8.

Další schůzka Rady SRPDŠ proběhne 12.9.2017 v 17h v prostorách ZŠ. Informaci pro
zástupce tříd zašle předsedkyně emailem.
Předsedkyně poděkovala přítomným za účast a schůzi rady Spolku ukončila.

V Lánech 30.8. 2017
Zapsala: Simona Fingerhutová
Ověřila: Erika Lincová

