SRPDŠ při Základní škole,
Liberec – Vratislavice nad Nisou,
Adresa: Nad Školou 278, Liberec 30, PSČ 463 11,
e-mail: srpds@zs.vratislavice.cz

Zápis ze zasedání rady SRPDŠ
konaný dne 11.3. 2009
Program:
1. Žádost p. Starčeviče o doplnění chybějících podpisů zástupců tříd na stanovách sdružení
2. Informace o předání výpisů z účtu sdružení od p. Puldy – výpisy předány pokladníkovi
sdružení pí Líbalové
3. Sepsání smlouvy o převodu finančních prostředků ze starého sdružení do nového - předán
kontakt na právníka od paní ředitelky schválení fin. odměny za právní poradu související
s tímto převodem
4. Informace o úhradě za vedení účetnictví pokladníkovi sdružení pí Líbalové na základě
Dohody o provedení práce
5. Kontrola účetnictví a seznámení členů o stavu prostředků sdružení kontrolu provedli –
p. Kučera, pí Černá a p. Starčevič
6. Na základě souhlasu všech přítomných členů bude provedena změna v pravidlech čerpání
prostředků z fondu sdružení
příspěvek pro 7.třídy na dopravu na lyž. výcvik byl stanoven
místo konkrétní částky 15 000 Kč na částku s limitem do 20 000 Kč
7. Žádost 2. tříd o příspěvek na dopravu na školu v přírodě 6 000 Kč –
finance budou druhé ročníky moci čerpat dle Pravidel sdružení na rok 2008/2009 tj. jako
příspěvek na školní výlet
8. Návrh – příspěvky na akce budou čerpat žáci, kteří mají uhrazeny
příspěvky - neplatící žáci nebudou z fondu SRPDŠ čerpat – uhradí si plnou částku
9. Žádost paní ředitelky o finanční částku max. 5 000 Kč určenou na prevenci nežádoucích
jevů např. užívání drog, předčasných sex. zkušeností žáků jednohlasně schválena všemi
přítomnými navrhovaný začátek prevence - u žáků od 4. tříd
10. Vyhlášení soutěže pro žáky ZŠ o nové logo sdružení – prozatím se souhlasem školy
používáno logo školy, při které sdružení pracuje návrhy budou žáci předávat tř. učitelům
uzávěrka soutěže je 31.5.2009
3.6.2009 se sejde rada SRPDŠ a nejlepší návrh bude odměněn
MP4 přehrávačem – schválen finanční limit na tuto cenu 1 200 Kč
11. Informace o zasedání školské rady ze dne 3.3.2009
představení zprávy, která bude předána školní radě
ze strany sdružení, týkající se hospodaření sdružení

12. Dotazníky pro rodiče žáků - škola má snahu zlepšit podmínky výuky a pobytu žáků
v prostorách školy i na základě podnětů rodičů žáků každé dva roky budou dostávat rodiče
žáků dotazníky
zatím byla ze strany rodičů pouze minimální spolupráce
sdružení a škola uvítají náměty a návrhy rodičů žáků
na zlepšení podmínek ve škole
13. Soutěž o nejlépe velikonočně vyzdobenou třídu – vždy jeden výherce z každého stupně
14. Návrh pí Hrubé na výrobu raznice na pamětní plakety pro žáky nastupující do prvních
tříd, plaketa by mohla být součástí pamětního listu
15. Pokladník sdružení pí Líbalová předložila členům rady. Přehled hospodaření SRPDŠ
v letech 2007 a 2008
16. Návrh pí Hrubé vymezit nebo zvolit nebo najít ve škole vhodné prostory pro dekoraci,
která bude připomínat žáky, kteří prošli školou, nebo školu právě navštěvují tvar např.
stromu a jména žáků zapsaná na listech z keramiky – každá třída - 1.větev
17. Převod podpisového práva k účtu sdružení a zřízení možnosti internetového
bankovnictví a platební karty k účtu sdružení
Úkoly na další jednání SRPDŠ
1. Uskutečnit a podat zprávu o zřízení nového účtu a podpisových práv
2. Podat informaci školské radě a podat zpětnou vazbu na SRPDŠ
3. paní Hrubá představí svou představu „Stromu žáků“
4. Vyhodnocení soutěže o nové logo
5. Výsledek dotazníkové akce mezi rodiči.
Další schůzka rady SRPDŠ
Předběžně stanoveno na 27.4. 2009.
SRPDŠ
Bc. Miroslav Starčevič
Zápis vyhotovila Netušilová Blanka dne 11.3. 2009

