Sdružení rodičů a přátel školy ve Frýdlantě

Usnesení valné hromady
Dne 5.11.2014 byli svoláni všichni zástupci Sdružení rodičů a přátel školy ve Frýdlantě.
Program:

1. Příspěvky SRPŠ
2. Účetnictví, informace o stavu účtu, vyúčtování Drakiády
3. Změna názvu ze sdružení na spolek
4. Informace od paní Dunajčíkové
5. Strašidelný les
6. Dotazy, diskuze
1.Příspěvky SRPŠ pro školní rok 2014/2015 byly vybrané na všech budovách Základní školy ve
Frýdlantě ve výši:
ZŠ Purkyňova:
24.500,- Kč
ZŠ Husova:
25.900,- Kč
ZŠ T. G. Masaryka 12.100,- Kč
Výše příspěvků SRPŠ pro školní rok 2015/2016 bude 100,- Kč na jednoho žáka v rodině, platí
mladší dítě. Děti z dětského domova příspěvek neplatí. Pravidla pro další školní rok byla všemi
přítomnými zástupci jednohlasně schválena.
2.Všichni přítomní zástupci byli seznámeni s účetnictvím SRPŠ. Pokladník Simona Donátová
předala ofocené účetnictví za školní rok 2013/2014 všem přítomným zástupcům pro kontrolu a
případné dotazy k jednotlivým řádkům.
Nejdůležitější z nich jsou:
Příjem:
ze zábavy, která se konala v lednu 2014:
Výdaje:
Mikulášský běh 12/2013
Mikuláš – 1. Stupeň 12/2013
Florbal chlapci a dívky 6. – 9. tř. 12/2013
Vánoční kino pro děti ZŠ 12/2013
Vybíjená 4/2014, Liberec
Přespolní běh, Višňová
Družiny při ZŠ – drobné odměny za spolupráci
Dívčí fotbal 6/2014
Florbal – Žitava 6/2014
Sportovní a dějepisná akce 6/2014
Odměny na konci školního roku 2013/2014
Drakiáda 10/2014

8.800,- Kč
539,- Kč
2.100,- Kč
1.682,- Kč
27.367,- Kč
763,- Kč
371,- Kč
2.953,- Kč
3.670,- Kč
2.295,- Kč
1.500,- Kč
47.200,- Kč
2.021,- Kč

Zůstatek na účtu k 30.9.2014:

33.348,- Kč

Plánované výdaje ve školním roce 2014/2015
Počet
žáků

Kč

Celkem Kč

Akce 1. stupně

420

40,-

16 800,-

Vánoční kino

820

40,-

32 800,-

Sportovní den v červnu -2.st

390

5,-

1 950,-

Odměny na konci šk. roku 2. st.

390

30,-

11 700,-

Výlety 5. a 9. třídy

7 tříd

2 000,-

14 000,-

Školní družiny

3 budovy

1 000,-

3 000,-

Dívčí fotbal - 8. třídy

5 tříd

1 000,-

5 000,-

Recitační soutěž 1. st. - odměny 1.st

500,-

Jízdné na soutěže

5 000,-

Celkem:

90 700

Zůstatek k 5.11.2014
Plánované výdaje
Zůstatek pro školní rok 2015/2016

93.728,- Kč
90.700,- Kč
3.028,- Kč

Plánované výdaje byly všemi přítomnými zástupci SRPŠ jednohlasně schváleny.
3. Výbor SRPŠ informoval o změně názvu sdružení. Dle nového občanského zákoníku je
povinnost změnit název tak, aby obsahoval slovo spolek. Změna názvu se musí provést nejpozději
do 1. ledna 2016. Dále k návrhu na zápis spolku musíme předložit níže uvedené dokumenty:
souhlas majitele nemovitosti ve které má spolek sídlo
souhlas osoby – statutára, například předsedy, který bude zapsán do veřejného rejstříku
zápis z valné hromady spolku
stanovy spolku – vytvořený dodatek stanov se změnou názvu spolku
Ve výboru SRPŠ jsou:
Libuše Patrmanová, předseda, Kostelní 11, 464 01 Frýdlant
Simona Donátová, pokladník, Tylova 1247, 464 01 Frýdlant
Simona Sobolová, člen výboru, ČSA 405, 464 01 Frýdlant
Výbor SRPŠ o změně názvu informoval všechny přítomné zástupce a ti tuto změnu jednohlasně
schválili.

4. Na schůzce SRPŠ také byla paní ředitelka Dunajčíková a paní zástupkyně Drechslerová.
Informovaly zástupce o všech akcích a projektech školy. Ve škole je nyní 815 žáků. Od tohoto
školního roku se vyučovaje angličtina již v prvních třídách a to jen formou hry. Bude k dispozici
rodilý mluvčí, který postupně bude vyučovat ve všech třídách na druhém stupni ZŠ. Proběhne pro
zájemce profesionální testování žáků – COMDI, kde doporučí osmým a devátým třídám, jakým
směrem se profesně ubírat. Zástupci jednotlivých tříd byli informováni o zabezpečení jednotlivých
budov před vniknutím cizích osob. Dne 9.12.2014 se v kině od 16:00 hodin uskuteční vánoční
vystoupení všech dětí ZŠ ve Frýdlantě. Dále bude dne 27.3.2015 ples pro deváté třídy ZŠ, který je
zakončením tanečních a společenského chování. SRPŠ přislíbilo paní ředitelce Dunajčíkové pomoc
s organizováním tohoto plesu. Veškeré informace a odkaz na on–line školu nalezneme na stránkách
školy www.zsazusfrydlant.cz
5. Strašidelný les – výbor SRPŠ navrhl přítomným zástupcům za jednotlivé třídy uspořádat další
akci pro děti ZŠ. Připravili bychom strašidelný les za školou T. G. Masaryka ve Frýdlantě, kde se
nachází lesopark. Nyní je pěkně upravený, je zde postavený velký altán, pod kterým se dá rozdělat
oheň pro případné opékání buřtíků. Masky strašidel zajistíme z řad zástupců SRPŠ, rodičů nebo dětí
z druhého stupně. Drobné občerstvení a bezpečnost bychom domluvili se sborem hasičů ve
Frýdlantě.
Všichni přítomní zástupci SRPŠ akci schválili a přislíbili pomoc. Budeme se těšit na jaře roku 2015.
Dále jen připomínáme, že fotografie ze všech akcí konaných občanským sdružením SRPŠ najdete
na stránkách www.zscr.rajce.idnes.cz
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