Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ
Pro školní rok 2009-2010

Dne:

1.10.2009

Přítomni:

Výbor KRPŠ (p.Holzmannová, p.Koudelková, p.Valčuhová, p.Nitschová,
p. Zlámalová)
p.Kanisová, p.Langrová, p.Vojáček
-

Omluveni:

Program:
1.
Změna složení výboru KRPŠ
Z důvodu časového zaneprázdnění požádal pan Ryšánek o ukončení členství ve
výboru KRPŠ. Jeho žádosti bylo vyhověno, jménem výboru mu děkuji za jeho
pomoc a těším se na další spolupráci.
2.
Finance:
schválen rámcový plán výdajů a příspěvků pro školní rok 2009/2010:
- odměny a občerstvení žákům na školních soutěžích a akcích
- školní družině příspěvek 2000,- Kč/odd. na nákup vybavení
- nákup knih – mimočítanková četba pro 5.tř. do školní knihovny 4500,-Kč
- nákup odměn dětem na konci škol.roku 30,-Kč/ž. (zajistí tř.učitelé)
- exkurze žáků 2.st. 20,-Kč/ž. dle výukového plánu
Příspěvky na nákup vybavení do tříd se budou řešit individuálně
Členské příspěvky pro šk.rok 2009/10 schváleny ve výši 170,- Kč na žáka, vybírat
se budou 16.-20.11.2009
3.
Hudebna:
Zhodnocení celého projektu, připravena k otevření v době konání tř.schůzek
6.10.2009. Poděkování rodičům a sponzorům.
4.
Sběr:
Sběrový týden se koná 12.-16.10.2009 v obvyklém čase, bude včas rodičům
upřesněno.
5.
Zahrada:
Další průběh je závislý na finančních prostředcích a hospodaření (příspěvky,
sběrové akcí, školní ples nebo spolupořádání dětského Šelamaratonu (7.-9.5.2010).
Finanční podpora města Přerov?
6.
Třídní schůzky 6.10.2009 :
- průzkum zájmu rodičů o burzu sportovních potřeb
- připravit podklady důvěrníkům
Termín příští schůzky KRPŠ – čtvrtek 17.12. 2009 v 16.00 hod v restauraci Floria.
Zapsala:

Holzmannová Ol.

Zápis č.2 ze schůzky výboru KRPŠ
pro školní rok 2009-2010
Dne:
Přítomni:

18.12.2009
za výbor KRPŠ (p.Holzmannová, p.Koudelková)
za školu p.Kanisová
Omluveni: p.Valčuhová, p.Nitschová, p.Zlámalová
Program:
- stručné zhodnocení roku 2009
- rámcový plán činnosti KRPŠ v roce 2010
- projekt Adopce na dálku (leden 2010)
Finance:

Členské příspěvky – vybráno 76.310,-Kč (seznamy členů u tř.učitelů)

ad Burza sportovních potřeb:
- konala se v pátek 23.10.2009 15-18 hod. I přes předběžný zájem rodičů (viz. tř.sch.) nepříliš
velká účast, zvážit další termín, inzertní nástěnka ve vstupním vestibulu ?
Termín příští schůzky KRPŠ – bude upřesněn v lednu 2010

S PODĚKOVÁNÍ PŘEJI VÁM - KOLEGŮM NAŠEHO SDRUŽENÍ I ZE ŠKOLY
- KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2010!

Zapsala:

Holzmannová Ol.

Zápis č. 3 ze schůzky výboru KRPŠ
pro školní rok 2009/2010
Dne:
Přítomni:

18.2.2010
Výbor KRPŠ (p.Holzmannová, p.Koudelková, p.Valčuhová, p.Nitschová)
p.Kanisová, p.Langrová
Omluveni: p.Zlámalová
Program:
1. Finance:
schválen rámcový plán výdajů a příspěvků pro 2.pol.školního roku 2009/2010:
- odměny a občerstvení žákům na školních soutěžích a akcích
- doprava žáků při výletech turistického kroužku 20,-Kč/ž
- doprava žáků na LVK 2.st. 100,-Kč/ž.
- odměny žákům na LVK , příspěvky na LVK 1.st. 2000,-Kč
- školní družině na akci vítání jara 1000,-Kč
- doprava žáků 1.-3.tř.do divadla v Olomouci 30,-Kč/ž.
- úhrada pronájmu areálu Kozlovice vč.občerstvení žákům na Den dětí
- příspěvky na Školu v přírodě 1.st. 2x 2000,-Kč
Ostatní výdaje budou schvalovány průběžně dle termínů konání akcí.
Adopce na dálku – Humanitas Afrika
- vybráno cca 10.000,-Kč, dle smlouvy budou uhrazeny roční náklady 5.000,-Kč,
zbytek ponechán na další šk.rok.
2. Ples školy:
Termín 23.4.2010 v Klubu TEPLO na Horním náměstí, 20.00hod - 2.00hod
Pozvánky a vstupenky zajistí p.Langrová, ceny vstupenek a místenek zůstávají ve
výši r.2009, totéž tombola
Smlouvy s Klubem Teplo, hudební skupinou a OSA a úhradu nákladů z rozpočtu
zajistí p.Koudelková.
Informace o výběru financí ve třídách na dárky do tomboly, oslovení rodičů o
formě a předání dárků do tomboly při třídních schůzkách 16.3.2010 –
p.Koudelková
Občerstvení - zjistit možnosti u p.Tiché (p.Koudelková), sortiment se upřesní na
příští schůzce, sestavení nabídky bufetu (p.Langrová).
Dar neziskové organizaci z výtěžku plesu – seznam možností pro příští schůzku
(p.Holzmannová)
3.

Sběr:
Termín konání sběrového týdne – p.ředitel, info rodičům na třídních schůzkách
Termín konání příští schůzky KRPŠ – čtvrtek 4.3.2010
(příprava pro tř.schůzky, upřesnění přípravy šk.plesu)

Zapsala: Jana Koudelková, Olga Holzmannová

Zápis č. 4 ze schůzky výboru KRPŠ
pro školní rok 2009/2010
Dne:
Přítomni:

15.3.2010
Výbor KRPŠ (p.Holzmannová, p.Koudelková, p.Nitschová)
p.Kanisová, p.Langrová
Omluveni: p.Zlámalová, p. Valčuhová
Program:
1.Akademie školy:
- předběžný termín 13.5.2010, pronájem sálu Klubu Teplo na cca 6 hodin
- dopolední program pro žáky školy + odpolední stejný pro rodiče a veřejnost
2.Ples :
-

pro tř. důvěrníky připravit samostatné propozice na schůzky, znovu
připomenout rodičům začátkem dubna

3.Sběrový týden:
- 17.-21.5.2010, sbírá se i kartonový papír
- zajistit pomoc starších žáků
4.Finance:
- Divadlo Zlín (Olomouc) příspěvek 30,- Kč / žáka
- 2000,- Kč na dopravu na lyžařský kurs I.st.

Termín konání příští schůzky KRPŠ – středa 21.4..2010
(upřesnění přípravy šk.plesu)

Zápis č. 5 ze schůzky výboru KRPŠ
pro školní rok 2009/2010
Dne:
Přítomni:
Omluveni:

21.4.2010
Výbor KRPŠ (p.Holzmannová, p.Koudelková, p.Nitschová, p.Zlámalová
p.Zlámalová, p. Valčuhová
p.Kanisová, p.Langrová, p.řed. Vojáček
-

Program:
1.Ples školy:
-

zhodnocení příprav
organizační stránka

Termín konání příští schůzky KRPŠ – středa 19.5..2010

Zápis č. 6 ze schůzky výboru KRPŠ
pro školní rok 2009/2010
Dne:
Přítomni:
Omluveni:

19.5.2010
Výbor KRPŠ (p.Holzmannová, p.Koudelková, p.Zlámalová
p.Zlámalová, p. Valčuhová
p.Kanisová, p.Langrová, p.řed. Vojáček
p.Nitschová

Program:
1.Ples školy:
- zhodnocení plesu
- vyúčtování financí
- podněty pro příští rok
2.Akce pro červen:
- oslavy Dne dětí v Kozlovicích
- zakončení školního roku
- info pro třídní učitele o možnostech a výši příspěvků na školní akce pro jednotl.
třídy
- průběh sběru

Termín konání příští schůzky KRPŠ – čtvrtek 17.6..2010

Zapsala: Jana Koudelková

Zápis č. 7 ze schůzky výboru KRPŠ
pro školní rok 2009/2010
Dne:
Přítomni:
Omluveni:

17.6.2010
Výbor KRPŠ (p.Koudelková, p.Zlámalová, p.Nitschová
p.Zlámalová, p. Valčuhová
p.Kanisová, p.Langrová, p.řed. Vojáček
p. Holzmannová

Program:
1.Zhodnocení činnost KRPŠ ve školním roce 2009/2010
-

přehled rozpočtu financí

-

podněty pro příští rok

2.Poděkování členům výboru za práci v KRPŠ

Termín konání příští schůzky KRPŠ – září 2010, bude upřesněn

Zapsala: Jana Koudelková

