SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.

Zápis z jednání Výboru
SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
Datum a místo konání:
11.9.2018 v Dolních Kralovicích
Přítomni:
viz listina přítomných
Program:
1. Informace ze ZŠ Dolní Kralovice
2. Rozpočet SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
3. Ostatní

Průběh jednání:
1. Informace ze ZŠ Dolní Kralovice
- přesun I. stupně do hlavní budova ZŠ, volné učebny zatím využívány pro ZUŠ (výtvarný obor)
- podepsána smlouva o poskytnutí dotace na opravu učeben fyziky, chemie a přírodních věd
- od letošního školního roku nově žákovská knížka jen elektronicky (omluvný list papírově)
- přihlašování kroužků přes ankety v Bakalářích (florbal nově s profesionálním trenérem, znovu
obnoven šachový kroužek). Třídní důvěrníci si vyžádali zpětnou vazbu rodičům jednotlivých dětí
o přihlášení na kroužky.
- plánované akce na říjen
- projektový den k 100. výročí vzniku republiky (předběžně 25.10.) + výsadba pamětní lípy
u školy, výstava v ZŠ a den otevřených dveří ZŠ
- plánované akce na listopad
- třídní schůzky 20.11., dle požadavku rodičů rozděleny na dvě časová období (I. stupeň od
15:30, II. stupeň od 16:00 hod)
- vánoční tvoření 29. a 30.11.
- plánované akce na prosinec
- 1.12. vánoční jarmark
- 22.12.2018 – 2.1.2019 vánoční prázdniny
- plánované akce na leden
- 7. – 11.1. lyžařský kurz pro 7. třídu
- 31.1. pololetní vysvědčení (opis)
- plánované akce na únor
- 1.2. pololetní prázdniny
- 4.2. – 8.2. jarní prázdniny
- plánované akce na duben
- 4.4. zápis do první třídy (od 8 – 17 hod)
- velikonoční jarmark 16.4.
- třídní schůzky taktéž 16.4.
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- velikonoční prázdniny 18. – 22.4.
- plánované akce na květen
- ředitelské volno 9. – 10.5.
- plánované akce na červen
- den dětí
- školní výlety v jednom týdnu 17. – 21.6.
- 25.6. sportovní den
- 26.6. generálka na školní akademii
- 27.6. školní akademie
- 28.6. vysvědčení
- sportovní aktivity pro žáky dle ŠVP během školního roku:
1., 2. třída bruslení
3., 4. třída plavání
7. třída lyžařský kurz
8. třída cyklovýlet (zatím uvažováno – nutno zapracovat do ŠVP)
9. třída vodácký výlet (zatím uvažováno – nutno zapracovat do ŠVP)
- hromadné objednávání sešitů na další školní rok – dle vedení školy špatné zkušenosti – zájem
rodičů pokračovat v hromadném objednávání bude zjišťován důvěrníky tříd na třídních schůzkách
- školní družina (pro žáky do 5. třídy) – navýšení poplatku za ŠD z původních 70 Kč na 100
Kč/měsíčně (500 Kč/pololetí) – příspěvek využíván na alespoň částečné pokrytí nákladů na obnovu
vybavení, spotřebu elektrické energie, materiál apod.) – nově platba převodem
2. Rozpočet SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
- příjmy celkem 72 074,62 Kč
- výdaje celkem 88 017,00 Kč
- výbor SRPDŠ odsouhlasil výši členského příspěvku 200 Kč/žáka pro tento školní rok
- výbor SRPDŠ odsouhlasil příspěvek 1 000 Kč/třídu na kulturní (ideálně) nebo jiné akce, kterých
se zúčastní celá třída – využití příspěvku v kompetenci třídního učitele
- výbor SRPDŠ odsouhlasil příspěvek ZŠ na doplnění chybějících výtvarných potřeb
- výbor SRPDŠ odsouhlasil úhradu nákupu 30 ks slovníků (AJ)
- výbor SRPDŠ i nadále bude hradit faktury za dopravu žáků na turnaje v miniházené, florbalu,
vědomostní olympiády
- současný zůstatek na BÚ 50 440,02 Kč
- současný zůstatek hotovost 40 027,00 Kč
- podrobný rozpočet viz příloha
3. Ostatní
- karneval
- 24.2.2018 (neděle!) od 14:00 hod
- program Čejka Band (cena 5 500 Kč)
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- rozpis služeb (sraz služeb ve společenském domě nejpozději ve 13:30):
2. třída – prodej zákusků (2 – 3 osoby)
4. třída – kuchyň (5 – 6 osob)
6. třída – vstup (2 osoby)
8. třída – plakáty, tombola (2 osoby)
(důvěrníci tříd by měli zajistit účast služeb ze svých tříd, případně mít zajištěné náhradníky)

Zapsala: Eliška Švejdová
Ověřil: Michal Janeček
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ROZPOČET 2017/2018

PŘÍJMY:
Příspěvky SRPDŠ
37 200,- Kč
DARY /sponzoři/
5 000,- Kč
Příspěvky na hory
5 000,- Kč
/p. Zahálka/
Výtěžek z karnevalu
22 869,- Kč
Sběr papíru
2 000,- Kč
Účet /úroky/
5,62 Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------72 074,62 Kč
VÝDAJE:
Školní potřeby
18 778,- Kč
Sešity /zaplacené od dětí/
13 848,- Kč
Doprava /házená, hory/
35 823,- Kč
Stejkr - fa kancel. potřeby
15 582,- Kč
Nákup na karneval
3 917,- Kč
Poplatky BÚ
69,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------88 017,- Kč
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