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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 konání:  4. 11. 2021  

Místo konání:  Nad Školou 560, 386 01 Strakonice 

Dne 4. 11. 2021 se za účasti rodičů a zástupců školy konala členská  schůze Spolku rodičů a přátel 

školy při ZŠ Povážská Strakonice, z.s. která je nejvyšším orgánem sdružení.  

 

Program: 

1) Informace o činnosti spolku v uplynulém období – školní rok 2020/2021. 

2) Návrh a schválení členského příspěvku rodičů pro období školního roku 2021/2022 

3) Seznámení s novým školním rokem a naplánovanými školními akcemi  

4) Vyúčtování předchozího školního roku – 2020/2021. 

5) Volba nového výkonného výboru. 

6) Diskuse, připomínky členů spolku.  

 

Zápis: 

 Místopředsedkyně výkonného výboru Lucie Samcová informovala o činnosti spolku v uplynulém 

období – školní rok 2020/2021. 

 Byl schválen členský příspěvek rodičů pro období školního roku 2021/2022 ve výši 200 Kč na jedno 

dítě a 300 Kč na dvě a více dětí. 

 Seznámení s novým školním rokem a naplánované školní akce:  

- lyžařské kurzy – 4. ročník – únor 2022, 7. ročník – leden 2022 

- bruslení – 5. ročník – říjen – prosinec 2021 

- zapojení do projektu – Škola v pohybu, Zdravá pětka, preventivní programy ACET – nově na 

I. stupni (hrazeno ze SRPŠ), preventivní programy Do světa z.s. – nově 4. a 5. ročníky + II. stupeň, 

bruslení – 5. ročníky, plavání – po dobu rekonstrukce neprobíhá (1. – 4. ročníků), Medové snídaně 

(2. – 3. ročník environmentální program o včelách Ministerstvo pro životní prostředí 

- projekt Partnerská škola NP Šumava – exkurze vybraných ročníků 5., 7., 8. – Srní, zapojení do 

soutěže – jaro 

- zeměpisné pořady – probíhají pouze na půdě školy, v jednání je online pořad Česko a proběhly –  

Černobyl, Galapágy 

- HMCH – hodina moderní chemie, zdarma – studenti VŠCHT Praha – 8. a 9. ročníky 

 školní poradenské pracoviště – dále pokračuje činnost speciálního pedagoga – Mgr. Magdalena 

Klečková, výchovné poradkyně – Mgr. Zděňka Žílová, metodika prevence – Mgr. Lucie Samcová 

 Ovoce a mléko do škol pokračuje i v letošním školním roce 
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 Odměny za čtenářskou soutěž – poukázky na knihy (akce – Týden čtení) 

 Přispění na projekt „Knížka pro prvňáčka“ – 20, Kč za kus, spolupráce se Šmidingerovou knihovnou, 

každý žák I. ročníku obdrží svoji knihu a bude pasován na čtenáře. 

 Vyúčtování předchozího školního roku – 2020/2021. 

 Diskuse, připomínky zástupců členů spolku.  

 Došlo ke zvolení nového výkonného výboru. 

Složení nového výkonného výboru: 

 předseda: Simona Staňková 

 místopředseda: Lucie Samcová 

 pokladník: Miroslava Šperlínová.  

 

 

Ve Strakonicích dne 4. 11. 2021 

Zapsala: Lucie Samcová 


