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Zápis ze schùze konané 21. 03. 2017 1.
Prezenèní listina &ndash; pøítomno 15, &ndash; host: øeditel &scaron;k
Mgr. Höfer Ludìk, Ph. D 2.
Program: a)
shrnutí dosavadního výbìru a pøerozdìlení penìz &ndash; b)
plán
c)
diskuze ad a) &ndash; celkem bylo vybráno 120.226,18Kè &ndash; (viz. minulý zápis, doplnìný o poslední tøídu)
&ndash; splnìn plán pøerozdìlení penìz tak, jak bylo naplánováno - Spolek vìnoval &scaron;kole 14.000,-Kè jako výtìžek ze
sbìru papíru (v mìsíci kvìtnu probìhne dal&scaron;í sbìr) - Výtìžek z plesu èinil 24.400,-, výtìžek &scaron;el na úèet Spolku a p
budou pøerozdìleny na &scaron;k. úèely ad b) - Dìtský den &ndash; po diskuzi a hlasování bylo schváleno Dìtský den
uspoøádat opìt na Allvetu jako v loòském roce. Náklady byly odhadnuty na 10.000,-Kè + 1.500,-Kè na dopravu. Spolek
také zaplatí 5.500,-Kè na nákup nanukù pro v&scaron;echny žáky &scaron;koly. ad c) &ndash; po diskuzi bylo
schváleno oproti pùvodnímu plánu pøidat 500,-Kè každé tøídì (celkem 24 tøíd) na &scaron;k. výlet a 100,-Kè na tøídu na
odmìny pro žáky na konci &scaron;k. roku (tzn. místo 300Kè /tøída bude uèitel moci koupit odmìny za 400,-Kè / tøída.)
Dal&scaron;í plánovanou akcí je Vernisáž Pøedpokládaný termín dal&scaron;í schùze: 6. 6. 2017

Zápis ze schùze konané 1. 11. 2016 1. Prezenèní listina &ndash; pøítomno 20 úèastníkù &ndash; host: zástupce
&scaron;koly Mgr. Roman Øíha 2. Program:
a)
Volba výboru b)
Seznámení nových èlenù s èinností spolku, ho
pøerozdìlení dosud vybraných penìz c)
Diskuze ad a) &ndash; Volba výboru: pøedsedkynì: Lenka Grünwaldová místopøedseda: Ivo Koutník úèetní: Jana &Scaron;ebeèková sportovní referent: Ivana Julínková stravovací refe
Vìra &Scaron;evèíková zapisovatelka: Vìra Pytelová ad b) &ndash; K dne&scaron;nímu dni bylo na pøíspìvcích vybráno
celkem
116 500,-Kè (chybí je&scaron;tì peníze za 1 tøídu), v pokladnì zùstalo cca 50 000,-Kè z loòského roku. Z toho bylo pøidìleno: 30 000 &ndash; projekt Žijme spolu, pomáhejme si 20 000 &ndash; 1 stupeò Z&Scaron; 20 000 &ndash; 2. Stupeò
Z&Scaron; 20 000 &ndash; družina (celkem 7 oddìlení) 8 500 &ndash; Mikulá&scaron;ské balíèky &ndash; 550ks /
cca15Kè 6000 &ndash; budoucí 1. tøídy 5000 &ndash; pøíspìvek na dopravu na lyžaøský kurz 5000 &ndash; d
žákùm 9. tøíd na konci roku (propisky s logem &scaron;koly) 7200 &ndash; odmìna nejlep&scaron;ím žákùm z každé tøídy
10 000 &ndash; Dìtský den Zbytek finanèních prostøedkù bude pøidìlen dle potøeby v prùbìhu roku vždy po domluvì a
odsouhlasení Spolku.
ad c) &ndash; Diskuze &ndash; plánované akce: sbìr papíru, Vernisáž, Ples &sc
&ndash; (14. 1. 2017 v Sokolském domì) Termín dal&scaron;í schùzky- 1. 12 v 18:30 &ndash; chystání balíèkù pro
Mikulá&scaron;e - pamlsky zajistí pan Koutník, sáèky L. Grünwaldová

Spolek rodièù pøi Z&Scaron; Vy&scaron;kov, Purkyòova 39, pøíspìvková organizace Spolek rodièù pøi Z&Scaron;
Vy&scaron;kov, Purkyòova 39, p.o. sdružuje rodièe, èi jiné zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, bývalé žáky
nebo fyzické osoby, které mají zájem o práci, o výchovu a podporu dìtí a mládeže. Cílem spolku je pøedev&scaron;ím
finanèní pomoc pøi zaji&scaron;•ování mimo&scaron;kolních akcí organizovaných pro žáky ( napø. soutìže, exkurze, lyžaøský
výcvik, mikulá&scaron;ská nadílka apod.) Hlavní úlohou spolku je získávat finanèní prostøedky, spravovat je a rozdìlovat.
Zdrojem tìchto pøíjmù jsou pøíspìvky a dary rodièù a pøíznivcù &scaron;koly. Na &scaron;kolní rok 2016/17 Spolek rodièù
odsouhlasil pøíspìvek ve vý&scaron;i 300 Kè + 100 Kè za každého dal&scaron;ího sourozence, který nav&scaron;tìvuje
na&scaron;i &scaron;kolu.
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