
Zápis KRPŠ z Valné hromady třídních důvěrníků ze dne 7. 1. 2014

1. Zahájení. Všechny přítomné pozdravila předsedkyně Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D., a představila program schůze.

• Info vedení školy

• Rozpočet KRPŠ

• Jarní bazar KRPŠ

• Informace k projektům KRPŠ

• Různé

2. Info vedení školy (p. ředitelka Mgr. Soňa Pavelková).
Pedagogická rada na závěr prvního pololetí proběhne dne 22. ledna.
Environmentální vzdělávání. Celoškolní téma: zdravý životní styl
Poděkovánhí rodičům. Výuková centra, besedy, školní jídelna (třetí „superzdravéÿ jídlo ve středu zůstane i po
ukončení školního roku)
Podpora KRPŠ
Projekt OPVK ENVIC pro ZŠ v Plzeňském kraji (info paní Lenmannová a Dobrá): pracovní listy (první stupeň);
odpady; zdravé pěstování ovoce a zeleniny na zahradě (→ v březnu proměna školní zahrady); bylinkové a jedlé
záhony (→ využití školní zahrady se zapojením veřejnosti)

3. Rozpočet KRPŠ (za paní Vojtušovou referovala Mgr. Jana Šoupalová)
Předjednaný návrh rozpočtu z listopadové schůze KRPŠ byl jednomyslně aklamačně schválen Valnou hromadou
(všemi hlasy; viz presenční listina). Schválený rozpočet pro rok 2014 ke zveřejněn na webových stránkách Klubu
rodičů.

4. Jarní bazar KRPŠ (Mgr. Věra Veselá)
Pravidelný jarní bazar proběhne v době voleb do EP v pátek a sobotu 23.–24. května.
Pátek 23. 14:00–18:00 nábor věcí

17:00–22:00 prodej
Sobota 24. 8:00–14:00 prodej

14:00–16:00 výplata, vrácení neprodaného zboží
Místo konání bazaru: horní jídelna 15. ZŠ.
Bazar bude probíhat stejně jako na podzim, tj. komisním prodejem. Zůstává snaha dávat nevrácené věci na charitu.
Organizačně zajišťuje místopředsedkyně paní Věra Veselá a Elen Pojerová.

5. Informace k projektům KRPŠ (dr. M. Větrovcová).
M. Větrovcová informovala o podání grantů na běžnou činnost KRPŠ (s podporou celoročního školního projektu
Zdravý životní styl). Termíny pro podání žádosti na ÚMO3 zatím nejsou známé, pro MMP jde o konec ledna. Vedení
KRPŠ bude v podávání dalších grantů úzce spolupracovat s vedením školy.

6. Různé
Z výtěžku Vánočního jarmarku (1. st.) přispěje i letos škola prostřednictvím KRPŠ na projekt Adopce na dálku
(Pedro, 7 tis).
Stonožkové hnutí: dnes i zítra probíhá v rámci Stonožkového hnutí sběr šatstva a hraček pro uprchlíky ze Sýrie do
Jordánska.
Nejbližší sběrový den je 22. ledna. Poté až do května pravidelně jednou měsíčně.

Zapsala: Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D.


