
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 21. listopadu 2019 
 

Schůze se zúčastnili:  
Za SRPŠ: předseda Antonín Ďuriš, místopředsedkyně Lenka Kosmová, pokladní Jana 
Mostýnová, zapisovatelka Miroslava Karlová, člen Jana Košťálová, člen Petra Skalská, člen 
Katka Krenželoková 
 
 

Program:  
1. Úvodní slovo 
2. Projednávání žádostí o finanční příspěvky 
3. Vánoční jarmark 
4. Školní ples 
 
 

1. Úvodní slovo 
 
Přivítání. Diskuze ohledně příspěvků do fondu SRPŠ. Příspěvky pro letošní rok jsou ve výši 
25.000,00 Kč v hotovosti a 56.450,00 Kč na účtu (ke dni schůze, tedy k 21. listopadu 2019). 
 
 

2. Schvalování příspěvků 
 
Žádost Mgr. Petry Ryškové o příspěvek 3.600,00 Kč na nákup odměn na sportovní akce 
(školní desetiboj, školní turnaj v basketbalu, školní turnaj ve florbalu, školní turnaj ve stolním 
tenise, vše pro žáky 6. -9. tříd). 
Bylo schváleno. 
 
Žádost Mgr. Barbory Huňkové o příspěvek 1.000,00 Kč na odměny pro soutěže třídy 5. B. 
Bylo schváleno. 
 
Žádost Mgr. Barbory Huňkové o příspěvek 200,00 Kč na odměny pro soutěže třídy 
9. ročníku. 
Bylo schváleno. 
 
Žádost Mgr. Barbory Huňkové o příspěvek 1.500,00 Kč na odměny a potřeby pro školní 
časopis Kameňák. 
Bylo schváleno. 
 
Žádost Mgr. Lenky Kratochvílové o příspěvek 2.000,00 Kč na zakoupení výtvarného a jiného 
materiálu na jarmark a dále na odměny pro děti do soutěží (mikulášský turnaj ve vybíjené, 
matematická olympiáda, logický test) pro žáky 4. a 5. ročníků. 
Bylo schváleno. 
 
Žádost Mgr. Simony Kyselové o příspěvek 7.200,00 Kč na odměny pro aktivity a soutěže 
v cizích jazycích (AJ, NJ). Byl přiložen rozpis jednotlivých akcí. 



Bylo schváleno. 
 
Žádost Mgr. Jany Čepelákové o příspěvek 2.000,00 Kč na odměny do soutěží v matematice a 
informatice. 
Bylo schváleno. 
 
 

3. Vánoční Jarmark 
 
Diskuse členů SRPŠ ohledně organizace vánočního jarmarku. Vánoční jarmark se bude konat 
dne 10. prosince 2019 v prostorách ZŠ Bohumínská 15,00 – 18,00, po skončení proběhne 
slavnostní rozsvícení vánočního stromku na nádvoří školy. 
Občerstvení: nealko punč a čaj (zajistí škola), chlebíčky 75 + 75 kusů (zajistí paní Kosmová). 
Provoz bufetu zajistí paní Košťálová a pan Ďuriš, který také zajistí nákup nealko a dalšího 
drobného občerstvení. 
 
 

4. Školní ples 
 
Diskuze ohledně organizace školního plesu. Letáky propagující školní ples zajistí vedení školy. 
Tisk lístků také zajistí vedení školy. Lístky na ples se budou prodávat již o 10. prosince 2019 
na školním Jarmarku. 
Školní ples se bude konat 21. března 2019 v kulturním domě Muglinov (kapacita 100 osob) 
Lístky se budou prodávat v hodnotě 250,00 Kč včetně večeře (bramborový salát a řízek 
z vepřové krkovice – zajistí vedení školy), 200,00 Kč bez jídla a 100,00 Kč čestná vstupenka. 
Lístky do tomboly se budou prodávat zvlášť na plesu. 
Další občerstvení: chlebíčky, koláče, nápoje budou podrobněji projednány na další schůzi. 
 
 
 

Tímto děkujeme za Vaší účast na schůzi. 
 
 
 
 
 


