
 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:  30. 3. 2020 

Místo:  Nad Školou 560, 386 01 Strakonice 

Důležité body: 

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

2) Seznámení s příjmy a výdaji spolku – pokladnice M. Šperlínová – od 

14. 11. – 2. 4. 2020 : příjem 91 600 Kč a výdej 50 692Kč. Zůstatek na 

účtu je aktuálně 119 283,45 Kč. 

3) Zapojení školy do projektů: Sportuj ve škole, Pohyb ve škole, Zdravá 

pětka. 

4) Den otevřených dveří + přednáška o Kyberšikaně pro rodiče a širokou 

veřejnost zrušeny z důvodu Karantény (přednáška – přesun na podzim 

2020) 

5) Školní poradenské pracoviště – hrazena ze Šablon p. Klečková 

(speciální pedagog – podpora pro žáky s poruchami učení. Výchovná 

poradkyně – podpora s výchovnými a vzdělávacími obtížemi, kariérní 

poradenství. Metodička prevence – preventivní aktivity školy. 

6) Preventivní programy školy II. stupeň – Do světa – I. blok proběhl, II. 

blok – zrušen z důvodu Karantény. 

7) Školní online pokladna – pravidelné kontroly. 

8) Vybavení pro kroužky do školní družiny (navštěvuje 180 žáků – 

pravidelně!) – návrh na sportovní či výtvarné potřeby – podzim 2020.  

9) Vybavení čtenářské dílny – nové knihy – na podzim 2020.  

10) Výměnný pobyt německých žáků – zrušen z bezpečnostních důvodů – 

Koronavirus. 

11) Úspěchy žáků naší školy – florbal 1. místo kraj (postup do 

republikového finále) – Čeps cup, okresní kolo -1. místo, Přehazovaná 

– 1. místo okres, volejbal 3. místo okres, florbal starší 2. místo okres, 



Lyžuj lesy – 2. místo (2x), 3. místo. Vědomostní soutěže – Přírodovědná 

soutěž – 1. místo, Mladý módní návrhář – 1. místo... 

12) Zápisy – přidána spádová obec Řepice, v letošním školním roce – 

online. 

13) Akademie školy – zatím není známo, zda se bude konat. 

14) Přírodovědné exkurze – II. stupeň – nově zavedené, není známo, zda 

se budou konat.  

 

Zápis: 

 Místopředsedkyně výkonného výboru Lucie Samcová informovala o 

činnosti spolku v období – listopad – duben. 

 Seznámení s akcemi školy – Akademie školy, sportovní soutěže.  

 Preventivní programy pro II. stupeň v jednom bloku. 

 Školní poradenské pracoviště – z dotací Šablony II. – speciální pedagog. 

 Ovoce a mlíčka do škol – projekt pokračuje (změna v dodavateli - 

Madeta – od září 2020). 

 Školní online pokladna – dbát na pravidelné sledování stavu účtu. 

 Diskuse, připomínky zástupců členů spolku. 

 

Složení výkonného výboru: 

 předseda: Renata Vacková 

 místopředseda: Lucie Samcová 

 pokladník: Miroslava Šperlínová 

 

 

Ve Strakonicích dne 30. 3. 2020 

Zapsala: Lucie Samcová 


