Zápis ze schůzky výboru
Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč

Datum a místo konání: 5.10.2016, Zeleneč
Přítomni:
celkem
osob, viz příloha č. 1:
Jmenný seznam s podpisy
Členové výboru:
N. Weiserová, M. Jindrová, L.
Kvěchová, L.Gabrielová, L.
Soustružník
Náhradnice:
A. Sládečková
Kontrolní komise:
P. Moravečková
Program schůze a zápis:
1. Stan – dle doporučení a zkušeností z akcí Spolek zakoupí
před začátkem jarních akcí (tj. Běh pro zdraví 7.5.2016)
nůžkový skládací stan o rozměrech cca 5x3m, vyřídí a objedná
E. Hrdinová
2. Dle rozhodnutí vedení školy uspořádá Spolek výběrové řízení
na fotografování tříd v ZŠ – přebírá M. Jindrová a E. Hrdinová,
po konzultaci a s p. ředitelkou se domluví na schůzce a sestaví
podmínky, řízení bude vypsáno co nejdříve kvůli zajištění
vhodného termínu ve škole před výlety apod.
3. Vývěska – stále info o volných místech v klubu + plakát DDH
+ kalendář akcí bod 4.
4. Sestavení kalendáře akcí na 2. pololetí viz příloha č. 2.
5. Diskuse ohledně plánovaných akcí spolku
- 27.2. DDH – L. Gabrielová, J. Ohanková čtení v AJ, vše v
běhu
- 17.3. bude svolána Členská schůze, kde proběhne nová volba
výboru, budeme oslovovat možné kandidáty, schůze proběhne
17.3. v restauraci Ta pravá v 20.00 (termín potvrzen a prostor
zamluvila L.G.)
- 7.5. Běh pro zdraví –

- naplánován termín, organizace buď L. Majer nebo musíme
najít někoho dalšího (Hrdinovi?)
- Den dětí – stanoven termín, návrh na organizaci odpoledne
pro menší děti a podvečerního programu pro ty větší – zábava
v Zélandu, cca 18-21.00, diskotéka, soutěže apod. Odpolední
program – je třeba najít hlavního organizátora, J. Náhlovská
už nemá čas. kapacitu, padlo několik návrhů na program, ve
hře je objednaný tematický program podobně jako v minulých
ročnících nebo příprava programu z vlastních místních zdrojů
(aktivní stanoviště si připraví sportovní kroužky a další
volnočasové subjekty, které působí v Zelenči), výzva všem
zúčastněným, aby přišli s návrhy, více v březnu na Členské
schůzi.
- Další akce, které se uskuteční: Golf (P. Brťka), Školní
Akademie (4. ročník), pasování prvňáčků (3. ročník)
- Tábor – 12. – 19.8. v Třímanech u Berounky – nové místo, s
větší kapacitou a vlastní kuchyní, pojede se objednaným
autobusem, organizátoři a vedoucí stejní jako loni, téma
tábora bude Cesta kolem světa, zájemci už se mohou hlásit na
kontakty uvedené na stránkách spolku.
- Přednášky pro rodiče – návrh na další přednášky z oblasti
vzdělávání, pedagogiky a psychologie, EH a PM promyslí
přípravu, naplánováno na duben

Seznam možných kandidátů do výboru + kdo je osloví, zde,
pokud ještě o někom víte, oslovte ji/ho prosím
Lenka Kvěchová – MJ
Věrka Stránská –
Karolína Bastařová – EH
Marcela Coufalová – EH
Jan Weiser – EH
Hana Donátová- EH
Majka Šourková
Romana Šulcová
Markéta Hlaváčová - NW
Jana Trnková- EH
Od LG – M. Jandová, M. Kargerová nemají zájem kandidovat do
výboru

Příloha č. 1: Jmenný seznam s podpisy

Naděžda Weiserová

……………………………………

Martina Jindrová

……………………………………

Lenka Kvěchová

……………………………………

Lucie Gabrielová

……………………………………

Luboš Soustružník

……………………………………

Hosté:

