
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská, z. s., IČ: 01721305,  

Nad Školou 560, 386 01 Strakonice 

Dne 5. 4. se za účasti rodičů a zástupců školy konala členská schůze 

Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Povážská Strakonice, která je 

nejvyšším orgánem sdružení. 

Program schůze: 

- příjmy a výdaje spolku – p. pokladní Velková a p. Samcová informovali  o 

výši příspěvku SRPŠ 2017/2018 – celkem 55 000, Kč 

příjem – Velikonoční trhy – 5 200, Kč 

příjem – Zájmová činnost – Angličtina 13,000, Kč + Arteterapie – 3600, Kč 

výdej – odměny – školní družina, sběr papíru, doprava – soutěže – 

Čestický brambor, Mladý Chemik, Česko se hýbe, LVVZ 7.tř.+4tř.,Čeps 

cup – krajské kolo, Čtenářská dílna pro školky, zájmová činnost – 

Angličtina 6 500, Kč , Arteterapie 3600, Kč 

- školní akce – Lyžařské kurzy – účastnilo se dohromady 44 žáků (7.tř+4.tř) 

Zadov a Kvilda. Úspěch ve florbalu – 1.místo okres Čeps Cup a 4. místo 

krajské kolo, dále 1.a 2. místo Vzpomínkový turnaj p. Pletky,  

účast na projektu Partnerská škola Šumavy – zúčastnily se všechny třídy 

ze školy a účast i v soutěži o Šumavě, proběhly a proběhnou exkurze na 

Šumavu (Sudslavická stezka a 3 denní pobyt Horská Kvilda – VI. třídy – 

v září 2018). NP – poskytl škole zdarma výukové materiály – zařazeny do 

nové učebny Čtenářské dílny 

programy primární prevence – celý II. stupeň ve 2 blocích – v dubnu nás 

čeká ještě II. blok – témata – komunikace, drogy, sexuální chování, 

emoce, respekt, tolerance, partnerství, konflikt, 9. třída – Ukončovák  - 

programy pomáhají se vztahy v třídních kolektivu a naplňují témata 

primární prevence školy 

programy zdravé výživy – Zkus to zdravě (akreditovaný program MŠMT) 

–blok 1-4 hod a Nadační fond Albert – Zdravá „5“ + Zdravý den 1. 2. 

2018,  „Zdravý“ den otevřených dveří 22. 3. 2018 



plavání – 1.-4. třídy – nyní je zdarma, podpora z dotace MŠMT – 

přidělena částka na km, určitě bude chybět cca 500, Kč – návrh na 

zaplacení z pokladny SRRŠ - odsouhlaseno , 5. třídy – blok bruslení 

Sněhuláci pro Afriku – charitativní akce, při které se vybralo přes 8 tis. 

Kč, použito na nákup kol pro africkou Gambii ..... 

olympiády a soutěže pořádané DDM – úspěchy žáků AJ, NJ – Z. Míšková 

(9. B) a L. Staněk – Děj.(9.B) 

Školní poradenské pracoviště – dále nabízí služby š.psychologa (v září 

končí), š. spec. pedagoga a š. sociálního pedag., školního  asistenta 

Z tohoto projektu – žáci VII.a VIII. tříd – 2 exkurze zdarma do podniků – 

Čkyně, učiliště v Písku + preventivní program R. Bangy (duben) 

Čtenářská dílna – vybavená novými knihami – pořízené z projektu EX 

LIBRIS  a podsedáky, využívaná na hodiny čtení, zájmové kroužky, besedy 

apod.  

Projekty – žádost o sportovní vybavení – pro děti – Jihočeský kraj, dále 

druhá výzva Šablony II. (z Šablon I. – asistentka + školení pro pedagogy) 

Ovoce do škol – I. stupeň čerpá v tomto školním roce, v příštím přibude 

ještě mlíčko – 250ml/týden 

 

Různé: Návrhy na odměny – poukázky  

              Akademie školy  

             


