Sdružení rodičů a přátel základní školy Hradec Králové, Milady Horákové 258, o.s.
Zápis ze schůze
2.9.2014
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, prezence
Slovo ředitele školy
Hospodářské záležitosti
Diskuse
Závěr

1. Viz. prezenční listina
2. Ředitel školy seznámil sdružení se stavem rekonstrukce školy. Zbývají dokončit prostory školní
družiny, tělocvičny, vchody do budovy, střechy a fasády. Prostory pro výuku a stravování jsou
v podstatě dokončeny. Termín dokončení všech prací je polovina října. P. ředitel poděkoval
sponzorům, kteří poskytli škole významné majetkové dary: telefonní ústřednu od fy Těsnění a
pružné elementy – p. Cenek a sadu PC od fy Saint Gobain – p. Voborník. Na začátku školního roku
došlo ke sloučení šestých tříd, budou se realizovat tři projekty: Internet pro seniory, Program
primární prevence Spolu a bezpečně a projekt Tablety do škol. Mimo celkové rekonstrukce školy
byla vybudována jazyková učebna pro žáky druhého stupně. Závěrem p. řed. informoval o stavu
umělého trávníku na školním hřišti – bude reklamováno.
3. Stav BÚ k 15.8.2014 - 286.221,-- Kč
Stav pokladny k 15.8.2014 - 11.643,-- Kč
Příjmy 09/2013-08/2014:
burza sportovního oblečení - 2.107,-- Kč
sběr papíru - 100.792,-- Kč
kulturní akce – výtěžek z „Putování za Sluníčkem“ - 5.172,-- Kč
příspěvky SRPŠ - 67.170,-- Kč
vrácení poplatků - bonus - 886,-- Kč
celkem – 176127,-- Kč
Výdaje 09/2013-08/2014:
odměny na sportovní turnaj McDonald’s Cup - 556,-- Kč
odměny pro nejlepší žáky školy - 8779,-- Kč
provozní režie+poplatky - 2.472,-- Kč
projekt primární prevence 5. a 6. tříd – 5.000,-- Kč
celkem – 16807,--Kč
Plán předpokládaných příjmů a výdajů na školní rok 2014/2015 byl stanoven takto:
Příjmy: 100.000 Kč – sběr starého papíru
60.000 Kč – členské příspěvky
Výdaje: vize sdružení - šetřit prostředky na zásadnější projekty (venkovní učebna, dopravní
hřiště)
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20.000 Kč – odměny žákům (sportovní turnaje, soutěže, odměny pro nejlepší žáky školy,
upomínkové předměty pro žáky 9. tříd)
Členské příspěvky v minimální výši 200 Kč budou vybírat třídní učitelé v hotovosti a společně
s přihláškou je budou odevzdávat v kanceláři školy, konečný termín je 30.11.2014. Dále pak budou
prostředky vloženy do banky.
4. Diskuse:
•
•
•
•
•

chybí umyvadlo ve ŠD pod jídelnou
odchody do školní jídelny po 3. vyučovací hodině
nutnost rekonstrukce www stránek
chybí popisky dveří v přízemí pavilonu D
zájem rodičů o konverzaci s rodilým mluvčím – Wattsenglish zanikl

5. P. předsedkyně a ředitel školy poděkovali všem rodičům za účast na schůzi.
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