Zápis ze schůze organizační komise SRPŠ při ZŠ a MŠ Velké Hamry konané dne 28. 6. 2022
Přílohou zápisu je prezenční listina.
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Seznámení se stavem financí – pokladna, účet ČS a.s.
Projednání akcí školy a návrhy.
Rozloučení s paní ředitelkou a přivítání pana ředitele.
Diskuze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po zahájení
schůze byli členové seznámeni s programem.
Seznámení s konečným stavem pokladny k 28. 6. 2022 – 19. 063,- Kč a stavem na běžném účtu u ČS k 27. 6. 2022
– 92.730,13,- Kč. Výtěžek Velikonoční jarmark – 36.161 Kč (částka bude vložena na účet SRPŠ).
Příspěvky tento školní rok jsou a budou nadále využívány v souladu se stanovami spolku používány na kulturní
akce, materiál na akce, dopravu, pořádání jarmarků a celoškolních projektů.
Rozloučení s paní ředitelkou Ing. Zdeňkou Juklovou, která končí ve své funkci a přivítání a seznámení s
nastupujícím panem ředitelem RNDr. Martinem Smolou.
Proběhlé akce: celoškolní akce Hamrousek hledá Talent v ZŠ Velké Hamry – vystoupení dětí s účastí rodičů
31. 5. 2022 v kulturním domě. Výtěžek akce předán do pokladny SRPŠ ve výši 2.392 Kč. Den dětí 4. 6. škola je partnerem Města VH na této akci a zajistila několik stanovišť kolem školy ve spolupráci s několika rodiči.
Poděkování všem za spolupráci.
Plánovaná akce: Cirkus Happy Kids - akce plánovaná na 1. týden v září 2022 (4. - 9. 9.2022) - spolufinancování
projektu z výtěžku Velikonočního jarmarku a ze sponzorských darů SRPŠ, kdy stanovená částka za každého
účastníka je 150 Kč (pozor toto není částka za vstupenku).
Vstupenky pro děti 100,-Kč, vstupenky pro dospělé 250,-Kč, pro žáky na generální zkoušku 50,- Kč. Dle zdrojů
peněz budeme určitě ze SRPŠ platit účinkujícím žákům 150,- Kč poplatek, viz. výše a jednu poukázku na
vstupenku pro 1 rodiče za 250,-Kč. Našim neúčinkujícím žákům 50,- Kč na generálku – dostanou poukázku.
Tento projekt bude realizován ve spolupráci s Městem Velké Hamry – cirkusové šapitó bude umístěno na sokolské
louce u Starých Lázní, kde budou mít majitelé cirkusu své zázemí (cca 4 karavany).
Podrobný průběh projektového týdne bude včas představen. Prosíme o pomoc cca 10 dobrovolníků i z řad rodičů
při stavbě šapitó. Třídní učitelů osloví rodiče a poskytnou bližší informace.
Další informace:
Platby za pomůcky ve škol. roce 2022/2023 – výpis školních pomůcek a jejich platba proběhne opět v září 2022.
Připomínáme, že škola umožňuje platby formou splátek (rozložení na více plateb). Bylo vyhověno požadavkům
zástupců SRPŠ a bude zřízen nový podúčet školy, kam budou moct rodiče platby zasílat – bude jim vygenerován
VS, který bude muset být při platbě dodržen. Více informací v září 2022.
Termín další schůze bude v rámci úvodních rodičovských schůzek _týden 4.9. - 9.9.2022. Proběhne volba
předsedy/předsedkyně spolu, protože paní Monika Martinkové vychází dcera z 9. ročníku. Poděkování paní
Monice Martinkové za dlouholetou práci pro školu.
Ve Velkých Hamrech, 28. 6. 2022
Zapsala: Mgr. Kateřina Mannová

Ověřila: Monika Martinková

