
Zápis ze schůze SRPŠ ze dne 16. ledna 2020 

 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 , 

člen Robert Sajdok, člen A. Limberková 

 

Program:  

1. Úvodní slovo  

2. Projednávání žádostí o finanční příspěvky  

3. Školní ples  

4. Den dětí 

 

 1. Přivítání 

 Diskuze ohledně příspěvků do fondu SRPŠ. Příspěvky pro letošní rok jsou ve výši 81.450Kč (ke dni 

schůze, tedy k 16. lednu 2020). 

  

2. Schvalování příspěvků 

Žádost Mgr. Soni Fajkusové o příspěvek  1.000Kč na nákup litrových temperových barev pro 6.B. do 

výtvarné soutěže Srdce s láskou darované. Bylo schváleno. 

Žádost Mgr. Marcely Krihové o příspěvek 1.000Kč za účelem nakoupení odměn pro výherce při 

pořádání Dne civilní obrany. Bylo schváleno. 

Žádost Mgr. Liany Svobodové o příspěvek 1.800Kč na organizaci, odměny, diplomy, fotodokumentaci 

v recitační soutěži. Bylo schváleno. 

Žádost Mgr. Dagmary Sládečkové o příspěvek 4.000Kč na zakoupení odměn za soutěže pro předměty: 

zeměpis, přírodopis, chemie. Bylo schváleno. 

Žádost Mgr. Simony Kyselové o příspěvek 1.400Kč na zakoupení odměn pro vítěze přírodovědné 

soutěže ,,Mladý vědec“. Bylo schváleno. 

Žádost p. Ireny Klozové (vychovatelka) o příspěvek 3.500Kč za účelem nakoupení materiálu pro žáky, 

zakoupení odměn, pořádání akcí. Bylo schváleno. 

3. Školní ples 

Školní ples se bude konat 21. března 2020 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. 

Prodej občerstvení, výzdobu i úklid zajistí členové SRPŠ s pomocí členů školy. 

4. Dětský den 

Datum konání dětského dnu byl stanoven na 2. 6. 2020 ve 14h. 

Občerstvení atd. bude podrobněji projednáno na další schůzi. 

 

Tímto děkujeme za Vaší účast na schůzi a dovolujeme si Vás pozvat na další 

schůzi SRPŠ, která se bude konat dne 12. 3. 2020 v 16,00 hodin. 


