Zápis z valné hromady spolku rodičů (dříve SRPDŠ) při základní škole Proseč 30. 9. 2015
Účast: ředitel ZŠ a pedagogický sbor, zástupci provozních zaměstnanců ZŠ,
podle prezenční listiny: Falsgrábová P., Herynková P., Jiralová M., Klíma L., Klímová O., Kohoutková J.,
Kvapilova L., Kynclová M., Kynclová S., Lettlová V., Lustyková P., Macháčková E., Michálková J.,
Odehnalová A., Prokopová S., Renzová J., Roušarová V., Rychová A., Schejbal T., Schejbalová K.,
Schejbalová Z., Sodomková A., Soukalová M., Staňková V., Šplíchalová P., Vaňousová J., Zvolánková L.
1. Úvod – předsedkyně spolku (dříve sdružení) paní Olga Klímová přivítala všechny přítomné rodiče a
pedagogy a představila členy spolku - pokladní paní Veroniku Roušarovou a revizorku paní Kamilu
Schejbalovou.
2. Pan ředitel seznámil rodiče s personálními změnami, informoval rodiče o přesunu výuky ZUŠ do budovy
č. p. 70, o získaných projektech a poděkoval spolku rodičů za spolupráci v loňském roce.
3. Paní Klímová poděkovala panu učiteli Stodolovi za velkou pomoc při pořádání Lego výstavy a rodičům
za výpomoc při akcích pořádaných spolkem v uplynulém školním roce.
4. Paní Roušarová přednesla zprávu o hospodaření spolku za školní rok 2014/2015. Seznámila rovněž
rodiče s výtěžkem Lego výstavy.
5. Paní Klímová seznámila rodiče s kontrolou pokladní knihy, kterou provedli manželé K. a T. Schejbalovi.
Kontrola proběhla 3. 9. 2015, při revizi nebyly shledány žádné nedostatky.
6. Schválení výše příspěvku 200 Kč/1.dítě, 100 Kč/sourozenec na školní rok 2015/2016 – jednohlasně.
7. Schválení nákupu sportovních dresů pro reprezentaci žáků školy v soutěžích cca 10 000 Kč –
jednohlasně.
8. Změna názvu spolku – čeká se na vrácení anketních lístků od rodičů, pak bude anketa vyhodnocena.
Dle Nového občanského zákoníku (NOZ) se občanská sdružení mění na spolky, název je nutno upravit
do 1. 1. 2016 na rejstříkovém soudu.
9. Informování rodičů o tom, že je potřeba vytvořit nové stanovy spolku podle NOZ Paní Klímová vyzvala
rodiče k pomoci s vypracováním stanov.
10. Seznámení s připravovanými akcemi spolku na školní rok 2015/2016:
celoroční - obnova školní knihovny
podzim – charitativní projekt pro Afriku „Upleť čtverec“ (https://upletctverec.wordpress.com/)
zima - Zahraj si doopravdy (odpoledne plné her pro celou rodinu)
jaro – Planeta LEGO – výstava (přibližně 12. 3. 2016)
šachový klub – příležitostně, hledáme vedoucího.
Paní Klímová poprosila rodiče o pomoc při pořádní akcí, při výběru vstupného na Vánoční koncert,
Prosečskou hvězdu a Závěrečný koncert.
11. Řešení otázky parkování aut u 1. stupně ZŠ. Nabídnuta a představena žádost rodičů „Provoz aut u 1.
Stupně základní školy a v ulici spojující ulice Zábořskou a Rybenskou (u Pečovatelského domu a ZUŠknihovny) – 30. 9. podepsalo 10 rodičů. Po 31. 10. bude předána zastupitelstvu města Proseč.
12. Pan ředitel ZŠ Proseč poděkoval spolku rodičů za aktivní činnost spolku v uplynulém školním roce.
13. Ukončení schůze v 16:30. Po té byla rodičům nabídnuta možnost prohlédnutí školní knihovny. Diskuze
o možném zvelebení knihovny.
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