Zápis
ze shromáždění zástupců SRPŠ při ZŠ E. Zátopka dne 19. 10. 2006

Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Zahájení
2. Volba členů výboru SRPŠ na školní rok 2006/2007
3. Volba členů revizní komise na školní rok 2006/2007
4. Plán činností na školní rok 2006/2007
5. Různé
1. Schůzku zahájili postupně dosavadní předseda SRPŠ pan Drápal a ředitel ZŠ pan
Mužík a přivítali všechny přítomné.
2. Členové SRPŠ přednesli návrh kandidáta pana Pavla Drápala na nového předsedu
SRPŠ a ten byl následně jednohlasně zvolen. Pan Drápal přednesl návrh kandidátů
pro práci ve výboru SRPŠ na školní rok 2006/2007:
místopředseda
místopředseda
hospodářka
jednatelka

p. Radek Tichavský
p. Tomáš Hývnar
p. Marie Streitová
p. Marcela Mikulová

Všichni navržení členové byli jednohlasně zvoleni.
3. Dále nově zvolený předseda SRPŠ navrhl ke zvolení kandidátky revizní komise:
p. Iveta Fulneková
p. Jana Indráková
p. Lenka Hyklová
Také tyto navržené členky byly jednohlasně zvoleny .
4. Pan Drápal informoval o plánu činností na školní rok 2006/2007:
11/2006
2/2005
5/2005
6/2005

shromáždění SRPŠ, zpráva o hospodaření za školní rok 2005/2006,
návrh a schválení rozpočtu na školní rok 2006/2007, příprava plesu
(propagace, realizace)
příprava plesu, který je plánován na 17. 2. 2007
příprava a zajištění školní akademie
vyhodnocení akademie a plesu

4. Různé
Členové SRPŠ ukládají dopracovat finanční uzávěrku loňského školního
roku a provést revizi hospodaření a připravit rozpočet na rok 2006 - 7.
Zodpovídá: hospodářka SRPŠ
revizní komise SRPŠ
Termín: do 20. 11. 2006
Pan Drápal informoval o zájmu vedení ZŠ 17. listopadu podílet se na přípravě a účasti
únorového školního plesu. Proběhla rozsáhlá diskuse, poté členové, s výjimkou
jednoho hlasu proti, odsouhlasili účast „třetí“ školy na pořádání školního plesu při
dodržení předem stanovených pravidel. ˇ
Členové SRPŠ ukládají na společné schůzce zástupců všech tří ZŠ projednat
zásady pro přípravu, realizaci a finanční vyúčtování školního plesu.
Zodpovídá: ředitel ZŠ, výbor SRPŠ
Termín: do 30. 11. 2006
Pan Drápal přednesl stížnost z řad rodičů dětí ZŠ na stav toalet ( zápach,
nedostatečně důstojné prostředí) v části ZŠ zvané „pavilón“. V diskusi se k této
stížnosti přidali i další přítomní rodiče. Situace je o to horší, že uvedené toalety jsou
v blízkosti školní jídelny a zápach z nich je cítit nejen u tříd, ale až v jídelně.
SRPŠ ukládá vedení školy připravit návrh řešení rekonstrukce WC na „pavilonu“
a projednat s MěÚ možný termín realizace. O výsledku informovat SRPŠ.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: do příští schůzky SRPŠ
Ředitel ZŠ pan Mužík podal informaci o přípravách na oslavy 50. let založení ZŠ E.
Zátopka v srpnu a září roku 2008.
Ředitel ZŠ pan Mužík dále informoval o stavu fungování „mléčného“ automatu umístěného
v prostorách ZŠ.

V Kopřivnici dne 19. 10. 2006
Zapsala: Mikulová

