Zápis ze schůze organizační komise SRPŠ při ZŠ a MŠ Velké Hamry konané dne 17. 5. 2022
Přílohou zápisu je prezenční listina.
Program schůze:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení.
Seznámení se stavem financí k 17.5. 2022 – pokladna, účet ČS a.s.
Projednání příspěvku pro třídy na závěrečné akce a exkurze.
Projednání akcí školy a návrhy.
Diskuze.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po zahájení schůze byli členové seznámeni s programem.
Seznámení s konečným stavem pokladny k 17. 5. 2022 – 24.784,- Kč a stavem na běžném účtu u ČS k
17. 5. 2022 – 92.805,13,- Kč. Výtěžek Velikonoční jarmark – 36.161 Kč.
Každoroční příspěvek na závěrečné exkurze tříd (“školní výlety”) - 100,- Kč/žák ze stávajících
70/Kč/žák byl schválen. Příspěvek ve stejné výši i pro ukrajinské žáky (k 17. 5. - 17 žáků) byl pro
tento šk. rok (resp. květen/červen 2021/2022) schválen.
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.
Další zdroje financí: byla schválena dotace LK – program Primární prevence, ze kterého jsou hrazeny
vstupy a poplatky na další programy pro žáky. Již proběhla návštěva památníku Terezín, akce Týden
bezpečí, Tanec proti šikaně a v září proběhnou Harmonizační dny pro žáky 6. ročníků (financování
materiálu z tohoto projektu).
SVHH II – Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II – nadále jsou podporovány volnočasové
aktivity – kroužky, kterých je 22 (některé kroužky jsou podpořené Městem VH), doučování žáků,
exkurze týkající se kariérní poradenství, besedy pro žáky, celoškolní akce se zapojením rodičů.
Ukončení projektu bude v prosinci 2022.
Šablony III – Podpora žáků a pedagogů _ podpora výuky žáků a pedagogů, zaměřeno převážně na
projektové dny v MŠ VH 212.
Doučování v rámci Národního plánu obnovy – individuální a skupinové doučování žáků ve školním
roce 2021/2022.
Další schválené projekty – ICT Dotace pro ZŠ a MŠ v rámci Národního plánu obnovy _ programy
LK Prevence digitální propasti (ZŠ) a Učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální
kompetence (MŠ)_ rozvoj digitální výuky a pořízení mobilních digitálních zařízení.
Proběhlé akce podpořené i ze SRPŠ: proběhl celoškolní projekt Halloween – 22. 10. 2021,
Velikonoční jarmark – zde bychom rádi poděkovali za pomoc a podporu – tržba z této akce je v
celkové částce 36.161 Kč, dále proběhly školní soutěže, okresní, krajské soutěže, exkurze a další (viz.
web školy – život školy a školní Instagram a tabulka čerpání k nahlédnutí ve škole).
Plánované akce: je naplánovaná celoškolní akce Hamrousek hledá Talent v ZŠ Velké Hamry – kde
proběhne vystoupení dětí s účastí rodičů 31. 5. 2022 v kulturním domě, akci zajišťuje Mgr. Veronika
Kotyzová.
Cirkus Happy Kids - akce plánovaná na 1. týden v září 2022 (3. - 10. 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).
Předpoklad: 200 žáků x 150 Kč = 30.000 Kč – zaplacení poskytnuté služby.
+ vyjednávání cen vstupenek bude následovat dle aktuální platného ceníku. Předpoklad je částečné
financování vstupenek ze sponzorských darů SRPŠ.
Dne 5.4.2022 byla podepsána smlouva s panem Lagronem (majitelem Cirkusu Happy Kids), škola
počítá s variantou do 200 žáků - 1 skupinou (v roce 2017 byly dvě skupiny rozdělené na A+B).
Projektový týden začíná sobotou 3. září a končí sobotou 10. září. 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.
Harmonizační/stmelovací pobyt pro 6. ročníky v září 2022. Bylo schváleno spolufinancování harm.
dnů ze SRPŠ (doprava, ubytování) ve výši 1/3 nákladů. Škola na tuto akci zajistila zdarma program z
MMR – projektové dny pro žáky s lektory/etopedy s cílem nastavit bezpečné prostředí ve třídních
kolektivech).
Den dětí 4. 6. - škola je partnerem Města VH na této akci a zajišťuje několik stanovišť kolem školy ve
spolupráci s několika rodiči.
Další informace:
Konkurz na ředitele školy proběhl 17. 5. 2022 s nástupem od 08_22.
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 je stanoven na 28. 6. 2022 na 16 hod.- pozvánka bude poslána přes Komens,
mail a žáky (upozornění na blížící se schůzi přes sms). Hostem bude paní ředitelka Ing. Zdeňka Juklová,
která končí ve své funkci k 31. 7. 2022.

Ve Velkých Hamrech, 17. 5. 2022

Zapsala: Mgr. Kateřina Mannová
Ověřila: Monika Martinková

