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Zápis z konání zasedání členské schůze Spolku rodičů 

a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, z.s. 

Název spolku:  Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, z. s. 

IČ:  01721305 

Datum sepsání:  6. 11. 2020 

Místo:  Nad Školou 560, 386 01 Strakonice 

 

Dne 6. 11. 2020  se za účasti rodičů a zástupců školy konala - online členská schůze Spolku 

rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, která je nejvyšším orgánem sdružení.  

 

Zápis: 

 zástupkyně ředitele školy Lucie Samcová informovala o činnosti spolku v uplynulém 

období – školní rok 2020/2021 

 byl schválen členský příspěvek rodičů pro období školního roku 2020/2021 ve výši 

200,- Kč/1 dítě a 300,- Kč/dvě a více dětí. 

Seznámení s novým školním rokem - naplánované školní akce:  

 lyžařské kurzy – 4. ročník – únor 2021, 7. ročník – leden 2021 – doprava hrazena ze 

SRPŠ (7. třídy zatím zrušeno, 4. třídy – podle epidemiologické situace) 

 bruslení – 5. ročník – říjen – prosinec 2020 (zatím proběhla 1 lekce – po návratu bude 

pokračovat) 

 plavání – 1. – 4. ročník celý rok – dotace na dopravu končí (rozvojové programy 

zastaveny) – návrh na hrazení z fondu SRPŠ 

 Sportuj ve škole – v rámci školní družiny – 3 hodiny pohybu pro I. stupeň týdně 

navíc – vedou tělocvikáři – projekt AŠSK + MŠMT – pokračuje v 1. – 3. ročnících 

 enviromentální výchova - projekt Partnerská škola NP Šumava – 1. – 9. třídy, 

environmentální programy – tento školí rok pozastaveny, spolupráce nekončí – pouze 

se přerušila, Včelkování – září (1. ročník), exkurze 5. B (Čestice – Včelí stezka), sběr 

kaštanů a žaludů... 

 preventivní programy – v září Zebra se za tebe nerozhlédne 1. třídy – bezpečnost na 

silnicích, projektový den ŠD – bezpečnost v dopravě, bezpečnost při setkání se psem, 

říjen -  Kyberšikana v 5. třídách – preventivní program Policie ČR (proběhne, až se 

děti vrátí), Zdravá pětka – jaro 2021 – celý I. stupeň – programy zaměřené na zdravou 

výživu (nadační fond Albert), spolupráce se spolkem Do světa z.s. – ucelené programy 
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prevence ve dvou blocích pro II. stupeň, představení Prevent – služby pro žáky i 

rodiče (doučování, využívání nízkoprahového zařízení CROSS) 

 Školní poradenské pracoviště – dále pokračuje činnost speciálního pedagoga – 

Mgr. Magdalena Klečková, výchovné poradkyně Mgr. Zdeňka Žílová, metodika 

prevence – Mgr. Lucie Samcová 

 Ovoce do škol  - nově od září dodavatel Madeta – ovoce i mlíčka... 

 Čtenářská dílna – návrh na koupení samolepky – strom – na dveře, návrh na 

zakoupení nové sady knih – I. stupeň, II. stupeň cca 10 000, Kč 

 Vyúčtování roku předchozího – 2019/2020 - pokladník Miroslava Šperlínová 

 Školní online pokladna  - dbát na pravidelné sledování stavu účtu 

 Diskuse, připomínky zástupců členů spolku, distanční výuka žáků 

 Online třídní schůzky 

 

Zástupci výkonného výboru: 

 předseda: Ing. Renata Vacková 

 místopředseda: Mgr. Lucie Samcová 

 pokladník: Miroslava Šperlínová  

 

 

Ve Strakonicích dne  6. 11. 2020 

Zapsala Lucie Samcová 


