
Zápis SRPŠ ze dne 26.1.2021  

 

Zahájeno : 16:00 hod. Ukončeno: 17:00 hod.  

Přítomni: P.Vocl, M.Voclová, R.Laczková, I. Konrády, H.Doubravová, M.Nývltová, B.Bulíčková, M.Topolová, 

P.Hniličková, M.Stříbrná  

Omluveni: p.Králová  

Příspěvky  

Do konce října měla být uhrazena platba na účet SRPŠ, jelikož nikdo v září neoznámil, že nechce být                  

členem, očekávalo se, že platba přijde od všech členů (nyní platí nejstarší dítě z rodiny). Nejprve předseda                 

požádal třídní učitele, zda by mohli říct rodičům na rodičovské schůzce, že jejich platba nepřišla. V prosinci                 

nezaplatili ještě čtyři rodiče, kterým bylo zasláno písemné oznámení. Dva rodiče zaplatili a další dva rodiče                

do dnešního dne nezaplatili. Zástupci tříd se shodně dohodli, že těmto dvěma žákům budou odebrány               

rozepsané pracovní sešity a nebudou rozdány další díly na druhé pololetí. Rodiče si je budou muset obstarat                 

sami. 

Dále zástupci jednali o výši příspěvku a shodně se dohodli, že příspěvek SRPŠ zůstane ve výši 600,-Kč                 

splatný v říjnu (platí nejstarší dítě z rodiny) a druhý příspěvek na školní pomůcky 600,-Kč splatný v únoru.                  

Ačkoliv je část žáků na distanční výuce, všechny pomůcky a pracovní sešity se stále využívají a musí se                  

zakoupit i na další školní rok. Jen papírové ručníky se objednají, až bude potřeba, jelikož jejich spotřeba je                  

menší vzhledem k tomu, že do školy chodí jen žáci prvního a druhého ročníku. Samozřejmě mýdla a toaletní                  

papíry se v druhém pololetí vybírat nebudou. 

Nyní se bude hradit příspěvek na školní pomůcky ve výši 600Kč a splatnost je do 15.2.2021. 

Hrací sestava  

Jelikož je dětem už druhým rokem slíbena koupě nějakého hracího prvku na zahradu školy, zástupci tříd se                 

shodně dohodli, že bude pořízeno Dobrodružné Voštinové hnízdo od firmy Berger-Huck. Koupeno bude z              

peněz, které si děti pomohly vydělat na Zahradní slavnosti, Adventním tvoření a z tomboly ze školního plesu.  

Sběr papíru  

Sběr papíru proběhne v týdnu od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021.  

Velikonoční výrobky  

Zástupci tříd se dohodli, že se v březnu uskuteční organizační schůzka ohledně velikonočních výrobků na              

prodej, které by vyráběli děti s rodiči sami doma, nebo pokud to bude možné, zorganizovalo by se tvoření                  

výrobků ve škole. Prodej by probíhal, po dohodě s paní ředitelkou, v budově školy, tak jako tomu bylo na                   

Vánoce. 

 

 Zapsala: M.Nývltová 


