Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ při
Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, z.s.
Datum:
9. 11. 2017
Přítomni:
zástupci za 1., 2.A, 2.B, 3., 4.A, 4.B, 5.B, 6., 7., 8.A, 8.B
Omluveni:
5.A, 9.
a) Výše příspěvku SRPŠ rodičů je jednohlasně odhlasována na 300 Kč/žák, resp. za
(nej)staršího ze sourozenců na škole
b) Seznámení se stavem účtu - p. Klímová, příjmy viz příloha
c) Aktualizace kontaktů členů SRPŠ
d) Schválení stanov SRPŠ při základní škole a mateřské škole Na Daliborce, Hořice, z.s.
e) Odsouhlasení členského příspěvku SRPŠ ve výši 50,- Kč – výběr v hotovosti u p.
Klímové
f) Schváleny příspěvky:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

akce s příspěvkem od SRPŠ
povinné plavání (50 hodin x 71 žáků)
za sběr papíru - výlet (11.000,- Kč)
škola v přírodě
lyžařský kurz
závěrečný výlet
divadlo v HK
sportovní soutěže
členský příspěvek AŠSK
školní družina
na činnost třídnímu kolektivu
závěrečné ohodnocení žáků
Žákovský parlament (činnost)
Revolution train
Provoz terarijního kroužku

Třída
1. tř, 2.A, 2.B , 3.tř
3. tř. (G. Cardová)
4.A, 4.B
7. tř.
9. tř.
7., 8., 9.,
reprezentace
roční poplatek (25 členů)
3 oddělení
všechny třídy ZŠ (cca 260 žáků)
13 tříd (cca 260 žáků)
roční poplatek
preventivní program 8. třídy
výběr žáků
celkem

Příspěvek
400,- Kč/žák
500,- Kč/žák
200,- Kč/žák
300,- Kč/žák
300,- Kč/žák
cestovné
cestovné
500,- Kč
7.500,- Kč
100,- Kč/žák
500,- Kč/třída
3.000,- Kč
6.000,- Kč/rok
119.300,- Kč

Ve fondu SRPŠ k 1.11.2017 je cca 90.000,- Kč – příjmy SRPŠ viz příloha, předpokládané
příjmy ve výši 60.000,- Kč (příspěvky žáků), 60.000,- sběr papíru
g) Různé
- Informace ředitele školy (počet žáků a tříd v ZŠ, úsporné osvětlení, nová
knihovna, kuchyňka, nedostatečná učebna IT a dílny)
- Placení ŠD – hotově a na účet
- Učitelé a rodiče mohou doporučit akce, které je možné financovat ze SRPŠ
- V 8. třídách se sešlo příliš akcí – je nutné eliminovat akce místo M, ČJ a dalších
stěžejních předmětů
- p. Kolář (8.A) navrhuje více reprezentace školy ve sportech, ne jen florbal a fotbal.
(žáci Kolář, Kolátor, Šulc… - SAZKA – olympijský víceboj), nabídl pomoc,
schůzka s ředitelem školy v úterý 14.11
- návrh rodičů na možnost bezhotovostní platby na začátku roku určené na hrazení
poplatků (pracovní sešity, pomůcky, exkurze, výlety…) – p. Babáková (1.tř)
- připomínky z výuce AJ ve 4.B, příliš mnoho zápisků v přírodovědě v 5.B
- dotaz na možnost zřízení karet ISIC pro žáky – p. Zvoníčková (7.tř)
V Hořicích dne 9. 11. 2017
Miloslava Černá
předseda výboru SRPŠ

Mgr. Jan Sezima
ředitel školy

