SCHŮZKA S TŘÍDNÍMI DŮVĚRNÍKY- zápis
1.
2.

Zahájení schůzky
Sdělení třídním důvěrníkům
- zažádali jsme u Krajského soudu v Brně o registraci spolku
- spolek má nové razítko
- účet spolku u České spořitelny
- jako nezisková organizace budeme ještě žádat o bezplatné vedení účtu

3. Rozpočet spolku
Od všech dětí 1. a 2. stupně jsme vybrali příspěvek ve výši 200,-Kč.
5.1.2017 na účtu je 108 922,-Kč.
Hradit se bude:

plavání
LVK pro 7.ročník – doprava
ostatní platby zatím provádět nebudeme.
Z diskuze: Důvěrníci rozhodli, že když budou peníze navíc, uhradí se ještě exkurze pro 9. ročníky.
Příspěvek by se měl vybírat od září nového školního roku, kvůli úhradám faktur za plavání, děti
dostanou informace na začátku školního roku v žákovských knížkách. Důvěrníci schválí výši částky emailem, pokud nebudou nějaké nejasnosti.
4. Lyžařský kurz
Informace jsou na webových stránkách školy.
5. Elektronická žákovská knížka
Na 2. stupni jsou rodiče spokojeni, nemají potíže, důvěrníci bez připomínek.
Z diskuze: Zvážit elektronickou žákovskou knížku pro 4. a 5. ročník. Důvěrníci podporují.
Rodiče přivítají komunikaci formou SMS, e-mailu. Ředitel zváží možnosti.
6. Různé
- Termín třídních schůzek v jiný den než úřední (projedná p. ředitel s učiteli)
Připomenout termín třídních schůzek na webových stránkách školy, týden dopředu.
- Družina 1. 9. a 30. 6. V tyto dny bude v provozu družina + jídelna.
- Bufet na 2. stupni se obnovovat se nebude (zpřísněná legislativa pro provoz).
- Podávání polévky pro žáky 1., 2. a 3. třídy. Rodiče si stěžují, že dětí nejí polévku. Důvěrníci
navrhují podpořit děti podáváním polévky v míse na stůl a rozléváním na talíř (p. ředitel bude řešit
s vedoucí jídelny).
- Akce spolku. Náměty a nápady na aktivity spolku, které by přinesl finanční prostředky, se
budou projednávat na příští schůzce.
- Připomínat akce školy na webu (kalendář apod.)
- Hygiena: na umyvadlech ne mýdlo v síťce, ale pumpičky. Ředitel zváží.

7. Příští schůzka
Proběhne 27. 4. 2017 v 18:00 hodin ve sborovně na Sadové.
Leona Závodníková

