
-//{ ZáQis ze za§edání vÝboru Sdružení rodiěů a ořátql školv při ZŠ Kravsko.z.s.

Datum a čas: 12. 4.2022, 17:00 hodin.

Místo konání: sídlo spolku Kravsko t 69, PSČ 6715L, zasedací místnost v hlavní budově v l.patře

Přítomni:

1. František Podsklan, 3 omluveno.

2. Dále ostatní členové dle přiložené prezenční listiny

3. Host: ředitelka školy Mgr. Žalmánková Simona, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Vocílková Blanka

Program;

L. Zahájení

2. Činnost školy a sdružení rodičů; hodnocení leden - duben 2022

3. Plánované akce (ples SRPŠ, výročí obce Kiavsko ...)

4- Zápis do 1. třídy a do MŠ

5. Provoz ZŠ a MŠ v období letních prázdnin

6. Žádosti na pořízení nábytku a náměty na zlepšení v,ýuky

7. Stížnosti rodičů a šetření Policie Čn 1vgstytu drog na ZŠ a dalších zjištěných událostí)

8. Řešení situace s uprchlíky adaptační koordinátor (válka na Ukrajině)

9. ákladní údaje o škole - změny k1. září { počet dětí a žáků, personální změny )

10. Odstoupení člena rnýboru

IL. Ostatní

Adll Úvodem František Podsklan přivítal pfftomné a bylo konstatováno,že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je

přítomno 8 členů (viz příloha zápisu) z celkového počtu 11 členů (viz příloha -seznam členů} tj je přítomno více než tWo

všech členů spolku.

Ad2} Činnost školv a sdružení rodičů v oMobí leden - duben 2022

- Komunikační kanál - Microsoft Teams - aktivní využívání

Elektronická žákovská knížka a třídní kniha - hodnocení, náměty

Ozdravný pobyt - leden 2022

Plavání - od září 2. a 3.třída
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Bruslení do škol

Dopravní výchova

ovoce do škol

Mléko do škol

Projekty školy - od září Šablony lll - Podpora dětí a žáků ve škole v Kravsku - doučování, kluby

Kroužky - SVČ

Olympiády a soutěže

Protiepidemická opatření - Kontrola KHS 4.3.2022

lnspekční šetření Št - květen 2022

Sběrové aktivity - odvoz sběru do ZN Metal s,r.o. individuá]ně - sběr ve škole LL.-22.4.Za22

Ad3l Plánované akce {ples SRPŠ, výročí obce f{tavsko ...)

- 930 let obce Kravsko
- Ples Sdružení rodičů - 14.5-2022

Ad4) Zápis do 1. třídv a do MŠ

Adsl Provoz ZŠ a MŠ v období letních prázdnin

Ad6} Žádosti na pořízení nábvtku a námětv na zlepšení rrýukv

Ad7) Stížnosti rodičů a šďření Policie ČR (vÝskvtu drog na ZŠ a dalších ziištěnÝch událo§tíl

- Vyšetřování Policií ČR - marihuana u žákyně, krádež, lhaní
- Stížnost * lng.Martin Novotný * rasismus ( neřeší nepřiměřenou agresivitu a vyvolávání strachu u žáků )

Ad8} Řefuní sítuace s uprchlílcv adaptační koordinátor {válka na Ukraiině}

základní údaie o škole - změnv k 1. září ( počet dětí a žáků, personální změnv )

Ad10 Odstoupeníčlenavýboru

Andrea Kyňerová bytem Plenkovice č.l5Q odstoupila z členswí v,ýboru z osobních důvodů.
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Ad11) Ostatní

Zdražení stravného,

změna školních telefonních čísel

Diskuze, závěr:

Následně proběhla diskuze s ředitelkou a s paní zástupkyní školy a členská schůze byla ukončena v 19:15 hodin.

V Kravsku dne L2.4,2022

ověřovatel zápisu Jitka Zvěřinová

Předseda jednání členské schůze a zapisovatel František Podsklan
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