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Zápis z Valné hromady ze dne 7.2.2012
Na Valné hromad bylo p ítomno a hlasovalo 13 len z celkového po tu 31 len .
Všemi p ítomnými byly zvoleny další dv lenky Výboru sdružení, Kate ina Holubá ová a Pavla Mat jková. Výbor má
tedy 4 leny, Št pánka Bedná ová, Kate ina Holubá ová, Klára K ížová, Pavla Mat jková.
Všemi p ítomnými byla schválena ú etní záv rka za rok 2011 (v p íloze).
lenky byly seznámeny s akcemi, které prob hly v roce 2011 – D tský den, zájmové kroužky, setkání rodi
váno ní akce.

a u itelek,

V další diskuzi byly probrány a hodnoceny akce na rok 2012.

tský den:

ed za átkem p íprav znovu odsouhlasit se školou. Navržené téma (Kamila Havlí ková) – Eskymáci. Akce je
nesout žní. V b eznu bude zahájení p íprav. Nápad: snažit se propojit d ti z r zných t íd do tým – losování? Zapojit
ti z 2. stupn – do p íprav nebo v rámci akce, jen ty d ti, které budou chtít.
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 . va ení.
Kamila Havlí ková znovu povede kroužek Klub dobré zprávy.
Úkol pro všechny: nápady na kroužky, kontakty na lektory (po íta ový kroužek, florbal, apod.)

V pr
hu dubna by m lo ve škole prob hnout dotazníkové šet ení (obdoba SCIO) na téma spokojenost se školou a
výukou.
Otázka jednosm rky v ulici pod školou – p íjezd d tí do školy.
Úkol pro Výbor: vyvolat jednání na toto téma s editelkou a starostou

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.
Pokud obec dostane dotaci z FROM na rekonstrukci, budou se m nit stoupa ky a WC a p ipojí se škola na kanalizaci.
Nevíme, kudy p ipojení na kanalizaci povede. Pokud p es školní h išt , možná se poruší dnešní nevyhovující asfaltová
plocha. Touto rekonstrukcí snad také zanikne nesmrtelný d vod pro odmítání zm n ze strany obce a školy, tj. “kdyby
se te opravilo h išt , tak potom se všechno zni í p i rekonstrukci školy”.
Navrhnout r zné fáze ešení:
- Jarní úklid – úklid prostor, zakrytí studn , pletivo kolem h išt , oprava ping-pongových stol , nový písek
dosko išt , apod. Zasazení strom ? Tzn. Fyzická práce rodi a vyzvat i u itelky.
- Nový projekt na h išt – probrat s u itelkami (jejich pot eby) i d tmi a rodi i, sehnat sponzory na projekt,
íp. na n které prvky
- Realizace h išt podle našeho projektu – sehnat sponzory.
Úkol pro všechny: nápady, co a jak navrhnout, za ídit, kontakty na sponzory
Úkol pro Výbor: vyvolat jednání na toto téma s editelkou a starostou
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“Malá” školní budova

Diskuze nad vzniklou situací; dokumenty a usnesení Školské rady jsou na webu školy; v pond lí 13.2.2012 bude situace
projednávána na zastupitelstvu obce.

Váno ní akce

Opakovat váno ní prodej p ání ek a výrobk na adventu a váno ní besídce 1.stupn ; nápad: váno ní dílna pro d ti
(aby výroba nebyla jen na u itelkách), ideáln ve školní dob , organizováno rodi i a u itelkami.
Byly prezentovány zkušenosti z jiných obdobných sdružení a jejich spolupráce se školami. Ve školách se obvykle
ísp vek na obdobné sdružení vybírá plošn , na bázi férovosti (protože akce a innost sdružení je prosp šná všem
tem). Zatím odloženo, tlak na prezentaci sdružení.

Prezentace dar na školním webu – v rámci aktualit vždy napsat aktuálního dárce; u finan ních dar psát i ástku.
Úkol pro Výbor: projednat s editelkou
Webové stránky KRPŠ – separátn e-mailem, vyjád ete se.
Zápis do 1.t ídy – dotazník pro rodi e – co se líbilo, co p íšt jinak.
Úkol pro Výbor: projednat s editelkou

ídní sch zky:

Dnes 5x ro ; na druhém stupni probíhají tak, že t ídní u itelka mluví cca 5 minut, posléze rodi e ekají fronty u
jednotlivých u itel . Ne eší se, když má rodi více d tí ve škole.
Návrh: t ídní sch zka 2x ro , pro 1. t ídu navíc jedna hned v zá í. Ostatní dotazy na konzultacích. Znovu vznést
požadavek na konzultaci v p ítomnosti dít te (tj. u itel+rodi +dít ). Požadavek, aby byly d sledn vypl ovány
tvrtletní hodnocení. Na webu školy informace o konzultacích.
Úkol pro Výbor: projednat s editelkou
Úkol pro všechny: p ipomínky, nápady, apod.

Hlasování e-mailem

které akce budou vznikat postupn a není vždy praktické mít na Valné hromad rozpo et. Po diskuzi je schválen
návrh, aby se pat né v ci schvalovaly pr
žn e-mailem s tím, že absence odpov di bude považována za souhlas.
íští pravidelná Valná hromada se bude konat v lednu/únoru 2013.

Pyšely, dne 8.2.2012

Klára K ížová

Št pánka Bedná ová

Pavla Mat jková

Kate ina Holubá ová
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