Zápis ze schůze třídních důvěrníků
konané dne 5. 4. 2022

Přítomni: dle prezenční listiny, Mgr. Věra Kroutilová
1. Zahájení: Úvodem předsedkyně spolku Ing. Markéta Lavická připomněla, že
prostřednictvím e-mailu byly schváleny příspěvky ve výši 25.000 Kč na dopravné na
exkurzi do Prahy pro žáky 5., 7. a 9. ročníků ZŠ Velká Bíteš, celkem 75.000 Kč. Žádný
z přítomných členů spolku neměl výhrady k tomuto rozhodnutí.
2. Pokladní spolku Bc. Magda Holíková informovala přítomné o aktuálním stavu účtu:
189.369,- Kč
75.000,- Kč určeno na exkurze do Prahy
100.000,- Kč lze investovat
3. Členové spolku projednali možnosti investování. Školní jídelna by potřebovala
dovybavení v hodnotě cca 13.000 Kč, ale členové spolku by již raději přispěli na vybavení
přímo pro děti. Byl projednán návrh Mgr. Míčkové na nákup stolního fotbálku nebo
stolního tenisu. Také byl připomenut požadavek Mgr. Doubkové na dovybavení
čtenářského koutku. Ing. Stejskal slíbil, že zjistí možné varianty s ohledem na cenu,
a především na kvalitu. Při nákupu je třeba dbát především na kvalitu a trvanlivost
pořizovaného vybavení. Paní ředitelka upozornila, že na chodbách prvního stupně nejsou
dostatečné prostory a že se obává, zda by nebyl narušen klidný průběh přestávek. Pro první
stupeň by byly herní prvky vhodné na školní dvůr, kde ale zatím není dokončen povrch
a terénní úpravy.
4. Dále členové spolku projednali možnost pořádání školního jarmarku. Členové se shodli
na termínu 16.6.2022 od 15.00. do 17.00. Jarmark by v případě příznivého počasí probíhal
na prostranství před prvním stupněm, kde je umístěna socha J. A. Komenského. Ke
spolupráci na pořádání jarmarku vyzveme školní parlament, žáky, jejich třídní učitele
a učitelky a rodiče. Výtěžek z jarmarku bude použit pro potřeby spolku.
5. Ing. Lavická připraví informační letáček pro rodiče, učitele a žáky. Dále připraví plakát
s pozvánkou na jarmark.
6. Další schůzka spolku, na které se bude projednávat školní jarmark, se uskuteční dne
2.6.2022.

7. Ing. Hadašová se dotázala, zda není možné dělit žáky 9. ročníků na výuku matematiky
a češtiny podle toho, jestli se budou připravovat na přijímací zkoušky nebo ne. Podle paní
ředitelky Kroutilové by dělení tříd bylo organizačně velmi náročné. Dále doporučila
obrátit se s dotazem na paní zástupkyni.
8. Paní ředitelka Mgr. Kroutilová pozvala všechny členy spolku na vernisáž výstavy prací
žáků ZŠ Velká Bíteš, která se bude konat dne 16.5.2022.
Zapsaly: Linhartová, Lavická
Ověřila: Hadašová

