Zápis ze schůze
Spolku rodičů a přátel ZŠ, Vlašim Sídliště

Konané dne: 3.11.2015
Přítomni: viz prezenční listina

Program schůze:
1) Zpráva o platbách ve školním roce 2014/2015 – podklady předány třídním důvěrníkům
2) Požadavky učitelů – byly odsouhlaseny příspěvky ze SRPZŠ podle přiloženého seznamu
3) Příspěvky SRPZŠ – byla odsouhlasena ZMĚNA - příspěvky ve výši 300 kč/za rok za KAŽDÉ dítě –
vybírat je budou třídní učitelky do konce listopadu 2015
4) Zástupce do školské rady – Martina Svitáková, Jaroslava Trochtová, Dagmar Hulmáková
5) Webové stránky – na stránku pro SRPZŠ bude doplněn seznam třídních důvěrníků. Dále budou
zveřejňovány zápisy ze schůzí, pozvánky na schůze.
Třídní důvěrníci budou apelovat na rodiče, aby souhlasili se zveřejněním fotek svých dětí na
stránkách tříd, případně na stránkách školy. Na webových stránkách školy či třídy se zveřejňují fotky
ze společných akcí (např. z výletů), ze soutěží a závodů. Pokud rodiče nesouhlasí se zveřejněním
fotografie dítěte, mohou nastat problémy např. v případech, kdy většina dětí si přeje společnou
fotografii zveřejnit. Pak buď toto nelze, případně by musela být dítěti, jehož rodič se zveřejněním
nesouhlasí, začerněna hlavička.
6) Oprava laviček, altánu – škola by ráda zpřístupnila školním třídám „altán“, kde by mohla např.
probíhat i výuka prvouky, přírodopisu apod. Je ale třeba minim. opravit lavičky, postupně opravit
altán celý. Třídní důvěrníci zjistí ve třídách, zda by byli někteří rodiče ochotni pomoci (finančním
příspěvkem, dodávkou materiálu nebo pomoci manuálně). Bližší informace u paní ředitelky, před
třídními schůzkami bude k dispozici seznam potřebných prací a materiálu (rozešlu jej všem třídním
důvěrníkům mailem). Jedná se zejména o tyto práce:
a. Vyzdít boční stěnu udírny – rozměr cca 100x100 cm
b. Vyzdít odkládací pult – rozměr cca 200x70 cm
c. Opravit/vyrobit přenosné lavičky – 4 kusy dlouhé cca 3m
d. Srovnat terén
7) Obědy pro děti – www.obedyprodeti.cz – projekt, který pomáhá dětem v situaci, kdy jim rodiče
nemohou zaplatit obědy ve školní jídelně
- Jde o aktivitu obecně prospěšné společnosti Women for women.
- O tom, které dítě bude do projektu zařazeno, rozhoduje o.p.s. Women for women, škola je
pouze prostředníkem mezi rodiči a o.p.s. Women for women.
- Pro zařazení do projektu není rozhodující jen potvrzení ze sociálky, musí být splněny i další
podmínky. Možnosti o.p.s. Women for women jsou omezené, proto nemohou být do projektu
zařazeny automaticky všichni žadatelé.
- V žádném případě obědy potřebným dětem nejsou hrazeny ze SRPZŠ !
8) Návrhy na pomoc škole, na další aktivity SRPZŠ – vítáme jakékoliv návrhy

Zapsala: Dagmar Hulmáková

