
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. 4. 2019 

Místo konání:  Nad Školou 560, 386 01 Strakonice 

Dne 4. 4. 2019 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 schůze: 

1) Informace o činnosti spolku v uplynulém období listopad – duben.  

2) Seznámení s příjmy a výdaji spolku. 

3) Zapojení školy do projektů: Sportuj ve škole, Pohyb ve škole, FIT škola, Zkus to 

zdravě, Zdravá pětka. 

4) Projekt Partnerská škola Šumavy – soutěž – exkurze Srní.  

5) Les ve škole – školní projektový den, Den otevřených dveří. 

6) Školní poradenské pracoviště 

7) Preventivní programy školy a selektivní prevence. 

8) Školní online pokladna. 

9) Žádost o Šablony II. 

10) Vybavení čtenářské dílny – nový povrch. 

11) Poskytnutí odměn – Mladý Zdravotník. 

12) Výměnný pobyt německých žáků.  

 

Zápis: 

 Místopředsedkyně výkonného výboru Lucie Samcová informovala o činnosti spolku 

v období listopad – duben. 

 Seznámení s akcemi školy – Akademie školy, sportovní soutěže.  

- Zapojení žáků do soutěže NP Šumava a pro vybrané děti exkurze Srní – Vlčí výběh. 

- Preventivní programy pro II. stupeň ve dvou komponovaných blocích. 

- Školní poradenské pracoviště – jeho činnost a nabízené služby z projektu inkluzivního 

vzdělávání Společně to zvládneme - končí své služby.  

- Z projektu MŠMT – Šablony II. čerpání služeb speciální pedagožky – od září 2019. 



- Ovoce a mlíčka do škol – projekt pokračuje. 

- Školní online pokladna – dbát na pravidelné sledování stavu účtu. 

 Poskytnutí pomoci při výměnném pobytu německých žáků.  

 Vybavení čtenářské dílny – nový povrch. 

 Poskytnutí odměn – Mladý Zdravotník. 

 Diskuse, připomínky zástupců členů spolku. 

 

Složení výkonného výboru: 

 předseda: Renata Vacková 

 místopředseda: Lucie Samcová 

 pokladník: Miroslava Šperlínová.  

 

 

Ve Strakonicích dne 8. 11. 2018 

Zapsala: Lucie Samcová 

 


