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Zápis z Valné hromady ze dne 4.4.2013
Na Valné hromad bylo p ítomno a hlasovalo 11 len z celkového po tu 29 len , omluveno 6 len .
Všemi p ítomnými byla zvolena poslední lenka Výboru sdružení, Pavla Šintalová. Výbor má tedy 5 len , Št pánka
Bedná ová, Kate ina Holubá ová, Klára K ížová, Pavla Mat jková a Pavla Šintalová.
Všemi p ítomnými byla schválena ú etní záv rka za rok 2012 (v p íloze).
lenové byli seznámeni s akcemi, které prob hly v roce 2012 – D tský den, zájmové kroužky, školní h išt , váno ní
akce.
V další diskuzi byly probrány a hodnoceny akce na rok 2013.

tský den:

Termín 12. ervna od 12 hodin. První stupe . Navržená témata: námo níci/piráti, vesmír, detektivní hra
Úkol pro všechny: témata, r zné nápady na hry, nápady na kone nou odm nu.

Zájmové kroužky:

Pokud bude nová po íta ová u ebna, za ít s po íta ovým kroužkem. Další nápady na kroužky: nap . matematika
Kamila Havlí ková znovu povede kroužek Klub dobré zprávy. Udržet florbal.
Úkol pro všechny: nápady na kroužky, kontakty na lektory (po íta ový kroužek, apod.)

Školní h išt :

Sou asný projekt je zastaralý a nevhodný. innosti d tí na h išti: ráno a odpoledne ekají na výuku/otev ení školy.
žný t locvik; n kdy o p estávkách; družina (menší d ti) odpoledne; ráno/odpoledne ekají rodi e na menší d ti;
není p íst eší ani stín.
Letos možnost získat dotaci Oranžové h išt z Nadace EZ. Probráno s panem starostou a školou, slíbena zm na
projektu a zažádání o dotaci.
Úkol pro všechny: tlak na starostu

“Malá” školní budova

Je zahájena oprava malé budovy, dle plánu obce hotovo v ervenci 2013. KRPŠ by se mohlo podílet na úprav /úklidu
nových u eben a dílen v . keramické dílny. lenové KRPŠ vyjád ili obavy nad bezpe ností d tí p i probíhající
rekonstrukci (žáci 2. Stupn stále používají chodbu jako šatnu pod opravovaným stropem). Dále pak bylo upozorn no
na nevhodné schodišt , které se od zá í 2013 stane hlavním schodišt m pro všechny žáky.
Úkol pro Výbor: probrat s editelkou a obcí, plán

Akce Kytky:
esazení školních kv tin, nové kv tiny, nové barevné kv tiná e. Organizace e-mailem, termín – kv ten 2013.

Váno ní akce

Opakovat váno ní prodej p ání ek a výrobk na adventu a váno ní besídce 1.stupn . Loni jsme vybrali 4.263 K .

íští pravidelná Valná hromada se bude konat v únoru/b eznu 2014.
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Pyšely, dne 8.4.2013

Klára K ížová

Št pánka Bedná ová

Pavla Mat jková

Kate ina Holubá ová

Pavla Šintalová
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