Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Truhlářská
Zápis ze schůzky třídních důvěrníků
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Zahájení a úvodní slovo předsedy Mgr. Vlastimila Kakrdy.
Krátká informace zástupce Policie České republiky k incidentu na prvním stupni, při kterém
neznámý muž oslovil žáka a podezřelým způsobem s ním komunikoval. Rodiče byli osloveni
přes vnitřní informační systém školy Edupage. Důvěrníci upozorní rodiče, aby zopakovali
dětem principy komunikace s cizími lidmi. Policie ČR incident intenzivně vyšetřuje.
Přednášky o zdravém životním stylu lektorky Petry El Kayssi se konají každý čtvrtek v 17,00
v aule školy.
Shrnutí činnosti Sdružení v covidovém školním roce 2019/2020. Oznámení ukončení
působení Mgr. Kakrdy ve funkci předsedy.
Slovo paní ředitelky Mgr. Jany Krausové – shrnutí hlavních bodů spolupráce mezi školou a
SRPŠ. Možnosti zapojení rodičů do školních aktivit, možnosti financování mimo klasické cesty
státních peněz – tj. využití dotací, sponzorských darů, členských příspěvků rodičů, dalších
příjmů z činnosti SRPŠ. Větší propojení žáků, rodičů a školy, komunitní fungování v rámci
sídliště, např. pořádání sportovních dnů, burzy oblečení, jahodového jarmarku, atd.
Slovo paní zástupkyně Mgr. Kláry Simmerové – přehled akcí pořádaných školou pro žáky –
projektové dny, přednášky, exkurze, investice do vybavení školy. Možnosti zapojení SRPŠ.
V diskusi jsme společně nastínili varianty dalšího postupu v letošním roce 2021:
Společné setkání třídních důvěrníků se zástupci školy 23. listopadu 2021 v 16,30 v aule školy.
Oznámení situace v jednotlivých třídách.
Zatím žádné platby členských příspěvků do SRPŠ!!!
Registrace nového Spolku na konci roku 2021 po zvolení nových orgánů.
Hledání nových spolupracovníků v orgánech nově vzniklého Spolku (účetnictví, právnické
věci, webové stránky, organizace akcí,…)
Vytvoření plánu čerpání finančních prostředků na rok 2022.
Vytvoření plánu akcí pro školní rok 2021/2022.
Možnosti zániku SRPŠ a následný přesun některých plateb do školního systému.
Kontakt přes třídní učitele na vedení školy. Popř. na email: srps.truhlarska@gmail.com

V Karlových Varech 19.10.2021
Příloha: prezenční listina
Zápis provedl Mgr. Vlastimil Kakrda, předseda sdružení

