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2) Shrnutí činnosti SRPŠ
Pan předseda Koplík shrnul činnost SRPŠ. Jako největší akce pro školní rok 2016/2017 zmínil
závěrečnou a ples školy. Dále pohovořil o soukromých důvodech, které ho vedou
k rozhodnutí ukončit funkci předsedy. Vyzval přítomné k tomu, aby mezi sebou navrhli
nového předsedu. Novým členem školské rady (místo Antonína Koplíka) byl odhlasován pan
Miroslav Novotný.
3) Návrhy do funkce
V návrhu na předsedu SRPŠ zůstala paní doktorka Šárka Kasardová. Tento návrh bude
přednesen na plenární schůzi k odhlasování. Jako hospodář zůstává paní Renata Gracíková,
jako místopředseda a zapisovatel zůstává Veronika Bartoňová.
4) Organizační připomínky
Pan Koplík upozornil na náležitosti, které souvisí s chodem SRPŠ a se změnou předsedy.
Doporučil právnickou radu v záležitosti změny ze Sdružení na Spolek. Dále je nutné změnit
údaje v bance, dodat zápis z plenární schůze, který bude podepsaný novým předsedou.
Stanovy ponecháme, neboť již v loňském roce 2015/2016 byly členy schváleny. Ještě jednou
odhlasujeme na plenární schůzi.
Shrnutí závěrečné- SRPŠ přispěje na živou hudbu, zavedeme symbolické vstupné, abychom
snížili finanční ztrátu.
5) Program plenární schůze
Organizačně bude plenární schůze předcházet třídním schůzkám.
Nutno odhlasovat výši členského příspěvku, změny ze Sdružení na Spolek, stanovy, funkci
předsedy, místopředsedy, hospodáře.
Na plenární schůzi pohovoří vedení školy o nabídce zájmových kroužků pro žáky.
Dalším tématem bude školní družina.
6) Členské příspěvky
Členské příspěvky do fondu SRPŠ členové výboru navrhli ponechat jako v předcházejícím
školním roce a to ve výši 300 korun. O tomto návrhu se bude hlasovat na plenární schůzi.

7) Ostatní
Úvaha- zda by měla být součásti tanečních společenská výchova.
Paní Kasardová přednesla návrh na finanční podporu pro zájmovou činnost Lidové
ornamenty.
Členové, kteří nemají pravidelný přístup k emailu, budou mít možnost být informováni o
nadcházející schůzi sms zprávou (tuto nabídku zvažuje paní Lesovská, Výletová a Maradová
Helena).
Pan ředitel zmínil personální změny v Mateřské škole Svatobořice i Mateřské škole Mistřín.
8) Poděkování přítomným a rozloučení
Zapsala Veronika Bartoňová

