
Zápis KRPŠ ze schůzky třídních důvěrníků ze dne 13. 11. 2013

1. Zahájení. Program schůze.

• Info vedení školy

• Hospodaření. Předběžný návrh rozpočtu

• Informace k projektům KRPŠ a spolupráce se školou

• Podzimní bazar oblečení

• Sběrové dny

• Různé

2. Info vedení školy (v zastoupení Mgr. Jana Šoupalová, Mgr. Hana Macháčková).

3. Sběrové dny – od ledna nově jednou za měsíc, nebo alternativa vozit přímo do sběrny (domluva přímo s p. uč. Mgr.
Miladou Hurtovou).
Další sběrový den proběhne 4. 12. Sbírka plastových víček PET lahví – na horní i dolní budově lze sbírat kdykoli
do plastových nádob. Výtěžek ze sběru víček slouží pro zdravotně postižené žáky naší školy (Lukáš – bývalý žák a
Sylvie – současná žačka školy).
Výtěžek z hliníku slouží přímo na charita.
Výtěžek z papíru k obnově „životního prostředí školyÿ (nádoby na třídění odpadu, venkovní učebny atd.).

4. Rozpočet (p. Hana Vojtušová, hospodářka KRPŠ)
Byla představena struktura a návrh rozpočtu. Přítomní o rozpočtu podnětně diskutovaly. Úpravy budou zapracovány
a předloženy k hlasování na Valné hromadě dne 7. 1. 2014.

5. Vyhodnocení podzimního bazaru (Mgr. Věra Veselá)
Výdělek podzimního bazaru pro KRPŠ byl 2400 Kč. Účastnilo se 62 prodávajících.

6. Projekt KRPŠ (dr. Marie Větrovcová) Projekt KRPŠ bude navazovat na školní environmentální výuku Zdravý
životní styl. Bude zohledňovat sportovní odpoledne na konci školního roku, ochutnávky zdravých jídel (jídelna),
přípravu na budoucí povolání (orientace na zdravou výživu a zdravý životní styl, fitness, jóga), vaření pro 1. 2. st.,
pro starší děti uvedení k fitness a sestavení jídelníčku (sestra dietologie)
Na OP Křimice probíhá podpora zdravého sezení s rehabilitační sestrou.
Mgr. Jana Šoupalová: postupně ve všech třídách dochází k naplňování projektu Zdravý životní styl a zdravé sezení
(v rámci povinné praxe)

7. Různé.
Sbor dobrovolných hasičů Plzeň–Skvrňany vedou kroužky pro děti a mládež. Hasiči by rádi přivítali větší zájem
dětí ve snaze rozšířit základnu. Kroužky pro děti (kluci i holky) jsou v úterý od 16 hod. Hasiči mají i své tábory,
ukázky proběhly 12. 11. i na škole.
Další schůzka 7. ledna 2014. KRPŠ zprovoznilo webové stránky v rámci stránek školy.

Zapsala: Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D.


