Zveme všechny rodiče na členskou schůzi

SRPŠ
čili
Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697,
která se koná v knihovně ZŠ Petřiny (1. patro)
v úterý 24. 9. 2019 v 17:00

SRPŠ je zapsaný spolek rodičů žáků naší školy. Členem je každý rodič nebo zákonný
zástupce žáka. Členská schůze je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen
SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Rada
třídních zástupců je rada tvořená zástupci jednotlivých tříd. Stanovy spolku a další
informace najdete na www.zspetriny.cz/stranka-srps-119 . Přijďte všichni, jste vítáni!

Program členské schůze
1. Zpráva o činnosti SRPŠ
2. Přehled o stavu financí SRPŠ
3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy
4. Schválení příspěvků SRPŠ na interaktivní tabuli
5. Informace k používání mobilních telefonů žáky školy

K jednotlivým bodům programu
1. Zpráva o činnosti SRPŠ
Zprávu o činnosti SRPŠ přednese předseda Roman Plischke.

2. Přehled o stavu financí SRPŠ
Pokladní SRPŠ paní Ivana Černohousová podá zprávu o stavu financí SRPŠ.

3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy
Jako vždy na začátku školního roku schválíme rozdělení peněz, které přicházejí od rodičů –
jedná se o nákupy pracovních sešitů podle požadavků učitelů, platby za asistenty atd.
Přehled plánovaných výdajů bude prezentovat paní ředitelka Jana Kindlová.

4. Schválení příspěvků SRPŠ interaktivní tabuli
Naše škola vybavuje postupně učebny interaktivními tabulemi Epson EB-695Wi. Pro bližší
představu: základem je bílá tabule, na kterou se dá psát běžnými tabulovými fixy a
nahrazuje tak školní tabuli. Nad ní je umístěný projektor, který navíc dokáže snímat pohyb
ruky nebo speciálního pera a funguje tak jako velká dotyková obrazovka. Můžeme tedy na
ní prohlížet dokumenty či webové stránky, používat grafické či modelovací programy nebo
používat speciální výukové programy.
Na minulé členské schůzi dne 10. 4. 2019 proběhlo předvedení této tabule a schválili jsme
nákup jedné interaktivní tabule. Ostatní byly zakoupeny z peněz školy. Zároveň jsme se
předběžně dohodli o zakoupení další tabule. Tabule byly instalovány během léta.
Budeme tedy hlasovat o nákupu stejného kompletu z prostředků SRPŠ do maximální výše
130 000 Kč. Skutečná cena bude nižší (nyní neznáme přesnou kalkulaci) a zahrnuje
projektor, reproduktory, tabuli na zvedacím stojanu, počítač s monitorem a kompletní
instalaci. Tato částka bude čerpána ze zůstatku z minulých let.

5. Informace k používání mobilních telefonů žáky školy
Prezentace bude navazovat na informace podané na minulé členské schůzi a opět ji
přednesou paní učitelka Dagmar Kavková, metodička prevence, společně s paní ředitelkou
Janou Kindlovou.
Pozn.: Pořadí jednotlivých bodů schůze může být změněno.

