
Zápis KRPŠ ze schůzky třídních důvěrníků ze dne 24. 9. 2013

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

• Info vedení školy

• Informace k projektům KRPŠ a spolupráce se školou

• Hospodaření. Úprava výše příspěvků do KRPŠ a ASŠK.

• Podzimní bazar oblečení

• Knižní bazar v knihovně

• Různé

2. Info vedení školy (p. ředitelka).
Představení nového zástupce pedagogického sboru ve vedení KRPŠ. Po p. uč. Mgr. Haně Macháčkové bude s
KRPŠ spolupracovat p. uč. Mgr. Jana Šoupalová. Ještě v průběhu následujícího měsíce budou obě paní učitelky
spolupracovat na převzetí agendy KRPŠ.
Nový školní rok znamená pro školu 41 tříd ve Skvrňanech a 4 třídy v Křimicích. Škola nabízí celkem 330 míst ve
Školní družině pro žáky 1. až 3. tříd (v Křimicích až 5. tříd) (aktuálně zbývá posledních 6 míst pro kohokoli).
Školní vzdělávací program Škola plná života zahrnuje nově i více výuky dopravní výchovy.
Systém aktivů a konzultačních dnů zůstává stejný jako v předchozím školním roce: aktivy (září, leden, červen)
budou v úterý, konzultační dny doplňkově ve středu (listopad, duben).
Škola nabízí více než 40 kroužků (na jejich chodu se podílejí i rodiče). Pro nehudební třídy bude namísto kroužku
Berušky nově kroužek Notička.
Škola dále pokračuje v humanitárních a charitativních aktivitách.
Sběrová soutěž: ve školním roce 2012/2013 se škola umístila na 2. místě v rámci Plzeňského a Karlovarského kraje
(papír). Od letošního školního roku nově sběrové dny (výběr i svoz stejný den). Nejbližší je 25. 9.

3. Informace k projektům KRPŠ a spolupráce se školou (p. Větrovcová, p. Macháčková).
M. Větrovcová informovala o podání grantů na běžnou činnost KRPŠ (s podporou sborům a zájmových aktivit
žáků školy). H. Macháčková seznámila se zamítavým stanoviskem ÚMO3 i MMP. Vedení KRPŠ bude v podávání
dalších grantů úzce spolupracovat s vedením školy.

4. Informace o hospodaření (p. Vojtušová)
Přítomní byli seznámeni se stavem financí (na účtě i v pokladně) a očekávaném příjmu z příspěvků rodičů. Dalším
zdrojem příjmu bude výtěžek z bazaru. Příjem z grantů v roce 2013 není žádný. Dary zatím KRPŠ nezískala. S
ohledem na zaokrouhlení dochází k úpravě příspěvků na daný školní rok (KRPŠ+ASŠK) – vždy platí nejstarší dítě

1 dítě ve škole 170 Kč, 2 děti ve škole celkem 200 Kč, 3 děti ve škole celkem 220 Kč.

Návrh úpravy výše příspěvků byl schválen jednomyslně.

5. Podzimní bazar (p. Veselá).
Tradiční podzimní bazar (zimní oblečení, bundy, boty, knížky, oblečení na sbory) bude opět v termínu 25.–26.10.
(změna s ohledem na termín voleb do PS PČR). Organizačně zajišťuje místopředsedkyně paní Věra Veselá a Elen
Pojerová. Místo konání bazaru: horní jídelna 15. ZŠ.
Bazar bude probíhat stejně jako na jaře, tj. komisním prodejem. Nevyzvednuté a neprodané věci budou předány
Charitě ČR.
Časový rozvrh:
výkup 25. 10. 14:00–17:00
prodej 25. 10. 16:00–22:00
prodej 26. 10. 8:00–14:00
vracení 26. 10. 14:00–16:00
KRPŠ vyzývá rodiče, kdo by chtěl s bazarem pomoci (především pátek od 14 hod a sobota od 13 hod), nechť
kontaktuje organizátorky e-mailem: vervesela@seznam.cz

6. Knižní bazar a knižní veletrh (p. Větrovcová) Plánovaný Knižní veletrh je s ohledem na spolufinancování ze strany
KRPŠ zrušen. Všichni rodiče byli informováni o spolupráci školy s Knihovnou Města Plzně (pobočka Skrvňany) při
akci Čtenáři čtenářům v M-klubu. Akce probíhá počas celého měsíce října.

Zapsala: Mgr. Marie Větrovcová


