Zápis ze chůze KRPS, z.s. ze dne 6.9.2017

1. Přivítání a úvod
2. Prezence přítomných členů KRPS, z.s
3. Zřízení účtu spolku u České pošty, podrobnosti zjistí paní Bc. Ladislava Bezděková
4. Zajištění úředního razítka spolku a ozdobného razítka spolku (Stejskalová, Bezděková)
5. Stanovení data konání členské schůze spolku na středu 11. 10. 2017 v 16:00, místo
bude upřesněno a dle platných stanov spolku bude datum a místo konání schůze
uveřejněno na školním webu. (Němčáková)
6. Návrh na stanovení ročního příspěvku rodičů do KRPS na 150,- na jedno dítě a školní
rok. Výběr během měsíce října jednotlivými třídními učiteli.
7. KRPS, z.s. zajistí ve školním roce 2017/2018 chod těchto kroužků při ZŠ Sluníčko:
a. kroužek atletické přípravy dětí mladšího školního věku, den konání středa 13.3014.30, vedení pan Ing. Vladimír Němčák
b. Kroužek keramiky a tvořivá dílna, paní Bezděková osloví paní Odstrčilovou
ohledně vedení a případně se bude i sama na chodu kroužku podílet
c. počítače - vedení zajistí vychovatelky ZŠ
d. taneční kroužek - vedení slečna Kročilová
e. kroužek ping-pongu
Dny a časový rozvrh kroužků bude upřesněn po konzultaci s vychovatelkami ZŠ,
tak, aby kroužky začaly probíhat od 1.10.2017.
8. Paní Kristina Zbružová zajistí smlouvy o provedení práce pro jednotlivé vedoucí
kroužků.
9. Návrh na stanovení odměny pro vedoucí jednotlivých kroužků na 100,-/hodinu.
10. KRPS zajistí předvánoční zájezd žáku a rodičů do Vídně, předběžné datum konání
20.12.2017. podrobnosti paní Ing. Mgr. Němčáková.
11. Podnět na akci „Vánoční vánočky“

12. Stánek KRPS na vánočním jarmarku v Lipníku nad Bečvou a prodej výrobků žáků i
rodičů MŠ a ZŠ Sluníčko, které budou vyrobeny v průběhu podzimu. Podrobnosti zjistí
MUDr. Stejskalová.
13. Paní Bc. Ladislava Bezděková napíše článek o činnosti a aktivitách spolku do
Lipenských listů.
14. Stanovy spolku a zápis ze schůze bude zaslán všem zúčastněným elektronicky a
následně bude vložen i stránky školy. (Němčáková, Stejskalová)

Za Klub rodičů a přátel Sluníčka MUDr. Mgr. Lenka Stejskalová

