
Zápis KRPŠ ze schůze třídních důvěrníků ze dne 2. 4. 2014

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

• Jarní bazar KRPŠ
• Projekty KRPŠ
• Změny stanov KRPŠ (info)
• Různé

2. Jarní bazar KRPŠ.
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 jako obvykle komisním prodejem. Zůstává snaha dávat nevrácené věci na charitu (přesto jsou
prodejci žádáni o vyzvedávání neprodaného zboží). Cenu si určují prodávající sami. KRPŠ dostává 20 % zisku, který
se stává součástí rozpočtu KRPŠ. Výdělek dosavadních bazarů pro KRPŠ bývá kolem 2 500 Kč.
Organizačně zajišťuje Mgr. Věra Veselá, místopředsedkyně KRPŠ. Bazar se neobejde bez pomoci rodičů se zajištěním
náboru i prodeje. S pomocí se proto prosíme nahlásit přímo na e-mail vervesela@seznam.cz. Pomoc přislíbila již
paní Selingerová, rodič žákyně 1. třídy, sekretariát školy.
Stejně jako v dřívějších bazarech budou vylepeny letáčky, info dětem v ŽK, vyvěšení na škole.
Další bazar bude na podzim. Očekávaný je na termín komunálních voleb.

3. Projekty / granty.
KRPŠ podalo k MMP a ÚMO3 žádost o dotaci s projeky Zdravý životní styl a mezigenerační komunikace. Předsed-
kyně KRPŠ informovala o průběhu jednání s MMP a ÚMO3. Na červnové schůzi by měly být známé podrobnosti.

4. Stanovy KRPŠ. V důsledku vstoupení v platnost nového Občanského zákoníku se mění statut KRPŠ (z občanského
sdružení na spolek). Z toho vyplývá i nutná změna názvu, který musí v nějaké podobě obsahovat pojem spolek,
zapsaný spolek či jen z. s. K přeregistrování stanov ministerstvem vnitra musí dojít do 3 let. Členové KRPŠ byli o
této skutečnosti podrobně informování včetně následujícího harmonogramu:
Výbor KRPŠ do konce června vypracuje návrh upravených stanov, s nímž ostatní členy seznámí na podzimních
schůzích. Očekávaný termín k hlasování (35 všech členů) je na Valné hromadě v lednu 2015.

5. Různé

• Sběrové dny: 23. dubna a 28. května, rovněž i na webových stránkách školy.
Papír lze také odvézt přímo do sběrných surovin AVE, Šumavská ul. Automobil se nahlásí ve vrátnici (včetně
toho, že jede odvézt papír pro 15. ZŠ), při odjezdu ze sběrných surovin dostane fakturu, kterou dítě donese do
školy a sběr mu bude započítán. Peníze za papír potom dostane škola.
Do školy lze stále nosit víčka (pro spolužáky s těžkými onemocněními) a hliník (odváží škola).

Zapsala: Mgr. Marie Větrovcová, Ph.D.


