Zápis
ze shromáždění zástupců SRPŠ při ZŠ E.Zátopka dne 28.11.2007
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Zahájení
2. Zpráva o hospodaření a revizi
3. Rozpočet na letošní rok
4. Příprava plesu
5. Různé
1. Schůzku zahájil předseda SRPŠ pan Drápal a přivítal všechny přítomné.
2. Hospodářka SRPŠ paní Streitová přednesla zprávu o hospodaření za školní rok 2006/2007
(viz. Příloha č. 1).
Shromáždění zprávu schválilo.
Předsedkyně revizní komise paní Fulneková podala informaci o provedené revizi
hospodaření, která byla provedena v měsíci listopadu 2007 a při které nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Shromáždění vzalo přednesenou zprávu na vědomí.
3. Paní Streitová přednesla návrh rozpočtu na školní rok 2007/2008 (viz. Příloha č.2).
Shromáždění rozpočet schválilo.
4. Pan Pavel Drápal informoval o přípravách na ples.
Ples SRPŠ se bude konat 16.2.2008, začátek v 19.30 hod, zahájení plesu ve 20.00 hod.
Hudba již tradiční – SÁGA, SUNAR ROCKY DUO.
Plakáty a vstupenky se dají tisknout 30.11.2007.
Propagace plesu bude zajištěna prostřednictvím KTK, Kopřivnických novin a na webových
stránkách školy. Kromě toho bude vytištěn informační leták pro rodiče- budou mít možnost
přispět do tomboly.
Ples pořádají 3 školy, úzký výbor z každé z nich se sejde na společné schůzce 10.12.2007
kde budou rozděleny úkoly pro přípravu a organizaci plesu.
Ruličkování losů proběhne 22.ledna 2008.
1. Různé
Pan Drápal podal informaci o schůzce se starostou Města Kopřivnice, na které jej
požádal o pomoc jménem SRPŠ a Rady školy při řešení rekonstrukce toalet na pavilonu a
opravě chodníku před školou (viz. Příloha č. 3 – dopis). Popsal dané problémy i snahu
ředitele školy, SRPŠ a Rady školy uvedené závady řešit již od září 2006 s příslušnými
odbory města.
Starosta přislíbil prověřit postup příslušných odborů města a hledat cestu k řešení uvedených
závad v rámci rozpočtu pro rok 2008.
Shromáždění ukládá průběžně informovat o postupu řešení.
Zodpovídá: předseda
Termín: leden 2008

Paní Streitová a ředitel školy informovali o řešení požadavku rodičů na zkrácení lhůty pro
odhlášení odběru obědů z předešlého dne na daný den do 7:15. O řešení byli rodiče
informováni školou formou zápisu do žákovských knížek.
Ředitel školy a jeho zástupkyně informovali shromáždění o připravované stávce učitelů,
která by měla proběhnout dne 4.12.2007
Pan Drápal požádal ředitele školy, aby zápisy ze shromáždění SRPŠ a aktuální informace
např. příprava plesu byly zveřejňovány na webových stránkách školy. Podklady bude zasílat
formou e-mailu paní Hyklová – jednatelka na určenou adresu.

V Kopřivnici dne 28.11.2007
Zapsala : Hyklová Lenka

