
Datumačas: 4. L.2022, 17:00hodin.

Místo konání: sídlo spolku Kravsko 169, PSČ 6715L, zasedací místnost v hlavní budově v l.patře

Přítomni:

1. František Podsklan,4 omluveno.

2. Dále ostatní členové dle přiložené prezenční listiny

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

Program:

L. Zahájeni

2.

3.

4.

5.

Činnost školy a sdružení rodičů: hodnocení září - prosinec 2O2t, plán na rok 2022

Hospodaření sdružení rodičů za rok 2021 '

Odstoupení člena vrýboru a volba revizora

Ostatní

Ad1) Úvodem František Podsklan přivítal přítomné a bylo konstatováno, že členská schůze je usnášeníschopná, neboť je

přítomno 8 členů (viz příloha zápisu) z celkového počtu 12 členů (viz příloha *seznam členů} tjje přítomno více než IOYo

všech členů spolku.

ónnost školv v období áff - prosinec 2O21, plán na rok 2O22Ad2)

Zavedení elektronické žákovské knížky a třídní knihy - hodnocení, připomínky

Karantény tříd a žáků od září- distanční výuka ( synchronní, asynchronní, hybridní ) - hodnocení, připomínky, náměty

Testování ČŠl -žáci 6.tříd a 9.tř. - velmi dobré výsledky

Ájmové kroužky-SVČ

Nouý bankovní účď školní jídelny

Přírodovědná učebna - její financování ( Obec Kravsko - rozpočet obce a dotace MF, příspěvky od obcí- Olbramkostel, Plenkovice,

Žerůtky, Vranovská Ves a Sdružení rodičů - skříně )

Olympiády a soutěže - některé pouze online

Výstavy

Spolupráce se středními školami - účast v jejich aktivitách, výsledky ( Podzimní vazba, perníčky, fotografická soutěi Alternátor ) -
mnoho akcí zrušeno

Spolupráce s Domovern pro seniory v Plavči - rny'stava výkresů a tvorby žáků, přáník Vánocům

714

záois ze zasedání vÝboru sdružení rodičů a přátet školv při zš kravsko.z,s,



Akce školní;

- šipkovaná

- Dračí lodě

- Sportovní den

- Dýňová stezka

- 72 hodin

- Jihomoravské muzeum

- Alternátor

Proiektv;

Využití lCT ve vzdělávání ve škole v Kravku - badatelsloý klub, doučování 3x , školní asistent

Podpora doučování* MŠMT- 9 učitelů doučuje po vyučování

Sběrové aktivity - podzimní sběr papíru - výsledky

Mléko do škol, ovoce do škol

Dopravní vrýchova

Plavání

plán na další období:

Bruslení - 10 lekcí - žáci 1. - 4.třídy + tvtŠ ( podpora Obce Kravsko - autobus )

Ozdravný pobyt žáků l.stupně na horách -9. * 74.!.2022 -Jeseníky - Hotýlek U Pekina - Dolní Údolí- zlaté Hory

LVK - žáci 2.stupně - zrušeno ( odhlášení velkého počtu žáků a nemožnost splnit současná epidemioIogická opatření )

Ples sdružení rodičů - z 22.1edna 2O22 se ples přesouvá z důvodů aktuálního stavu pandemie.

Předpokládaný termín je měsíc duben. Přesný termín bude upřesněn.

Zápis do l.ročníku - 5.4.2022
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Ad3) Hospodaření sdružení rodičů za rok 2021

7práva paní Zvonarové

Stav na účtu k3L.l2.202l 118 008,98 Kč

Výpis lnvestic do školy za rok2O2L

Ad4 odstoupeníčlena vúboru a volba revizora

Katerřina Nováková bytem Kravsko č.194 odstoupila z členstvív,ýboru a funkce revizora z osobních důvodů.

volba nového revizora:

Byla navržena Pavlína Vocílková

Hlasovalo celkem: 8 členů

Pro: 8

Proti:0

Zdrželi se:0

Výsledek hlasování: Revizorem spolku Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Kravsko,z.s.

byla jednomyslně zvolena Pavlína Vocílková

Název ks meslc cena zarazenl
skříň poličková 7 únor 18 809,00 Kč třídy
skříň snížená A 111 L srpen 3 689,00 Kč la 012
skříň vysoká 

^La7
L srpen 4 667,oo Kč 10 ot2

skříň poličková A2a3 L srpen 2 906,00 Kč 10 o]-z
3 místná lavice 1 proslnec 5 980,00 Kč 13 001
3 místná lavice t prosinec 5 980,00 Kč 13 001

cELKEM 42 031,00 Kč
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Ads) ostatní

Námět vznesen ohledně autobusového spojení v odpoledních hodinách, kdy žáci čekají dlouho na odvoz do sv,ých domovů.

Obec Kravsko podala požadavek dopravci na posílení spojení a piíjezd, odjezd všech autobusů přímo před budovu školy.

Diskuze, závěr:

Následně proběhla diskuze s ředitelkou a s paní zástupkyní školy a č]enská schůze byla ukončena v 18:45 hodin.

V Kravsku dne 4,L.2O77

Ověřovatel zápisu Petra Fabiánová

Předseda jednání členské schůze a zapisovatel František Podsklan
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