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Zápis z konání schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ 

Povážská Strakonice, z. s. 

Sídlo: Nad Školou 560, Strakonice 386 01, IČ: 01721305 

Program schůze: 

- místopředsedkyně spolku Lucie Samcová informuje  o dění ve škole 

-akce – Václavská pouť /září/, Exkurze na Řezabinec /říjen, zeměpisné 

pořady /listopad, březen/, Vánoční dílny a trhy /listopad/, Mobilní 

planetárium /prosinec/,  Euroškola /leden/, Krajské kolo – florbal /leden/, 

LVVZ /únor ,březen/, Prevence /březen/Den otevřených dveří, ,  

Sněhuláci pro Afriku /únor, březen/, Sportovní soutěže - volejbal, fotbal, 

cyklistická soutěž/duben/, soutěže Mladý zdravotník /květen/.... 

Akademie...... 

- dále informuje členy spolku o množství vybraných příspěvků za rok 

2016/2017 – celkem vybráno 26 100,-Kč   

- diskuze nad využitím příspěvků ve školním roce 2016/2017 – soutěž 

Barevný podzim, školní družina odměny, doprava na Čestický brambor, 

soutěž Kdo umí, umí – cestovné, odměny Čerti ve škole, odměny za sběr 

papíru, odměny na Den čtenářské gramotnosti, odměny ceny na bruslení, 

odměny na LVVZ – 4. a 7. Třída + doprava, odměny na Maškarní , 

odměny na soutěž v Recitaci, odměny na Pěveckou soutěž,  pomůcky na 

Den otevřených dveří.... 

- Návrhy na odměny pro žáky na konci školního roku – poukázky 

z knihovny 

- Co je aktuální – zápis, prevence – blok (popsat, co je to?), příprava 

na Akademii – téma Muzikál 

http://www.zs-povazska.strakonice.eu/
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- Dotace získané – Jihočeského kraje – sportovní vybavení – 20 000 Kč 

Projekt EU – Šablony – asistent pedagoga, matem. gramotnost, 

čtenářská gramotnost , aj. – školení pedagogů        

ROP – vybavení počítačové učebny – počítače + interaktivní tabule 

  

 

- diskuse, náměty z řad členů spolku 

- připomínka na Jídelnu ZŠ Povážská – vyváženost porcí 

 

 

Ve Strakonicích dne 11. 4. 2017 

Zapsala Lucie Samcová  

http://www.zs-povazska.strakonice.eu/

