Zápis z členské schůze spolku Škrpál
konané ve dnech 20. 11. – 26. 11. 2019
Pozn.: Členská schůze se dle Stanov koná 1x ročně a probíhá formou dílčích
členských schůzí v jednotlivých třídách.
Členská schůze byla usnášeníschopná, neboť bylo přítomno alespoň 50% všech členů
Spolku.
1) Během členské schůze proběhla volba nových členů Výboru Škrpálu.
•

Výbor je pětičlenný, funkční období jsou 3 roky (od 23. 11. 2019 do 22. 11. 2022).

•

Bohužel se i přes osobní angažovanost paní ředitelky a členek stávajícího Výboru
nepodařilo získat více než 5 kandidátů, takže volby byly spíše formalitou.

•

Všichni přítomní rodiče se zapsali do prezenční listiny a vyplnili hlasovací lístek.

•

Novými členkami Výboru Škrpálu byly zvoleny:
o

Iva Slížková

o

Jitka Kadlecová

o

Monika Bulánková

o

Stanislava Teichmannová

o

Dagmar Hůrková

2) Členové spolku Škpál byly prostřednictvím členů Výboru spolku či třídních důvěrníků
informováni o následujících činnostech spolku Škpál:
a) Přehled darů škole a jejich využití v roce 2018 a 2019
•

Leden 2018: 70 000 Kč - příspěvek na plat rodilého mluvčího pro výuku AJ

•

Listopad 2018: 70 000 Kč - příspěvek na plat rodilého mluvčího pro výuku AJ

•

Srpen 2019: 100 000 Kč - příspěvek na plat rodilého mluvčího pro výuku AJ na školní
rok 2019/2020 (10 tisíc na měsíc)

b) Plánované dary škole ve školním roce 2019/2020
•

Pořízení nástěnných map (cca 2.500/ks), interaktivní tabule (cca 70.000 Kč) + další
dary dle aktuální potřeby školy

c) Členské příspěvky od rodičů ve školním roce 2019/2020
•

500 Kč na žáka, vybráno zatím celkem 125 tis. Kč, tj. za 250 žáků

d) Uskutečněné akce v roce 2018 a 2019
•

Březen 2018: Velikonoční trhy (výtěžek zůstal jednotlivým třídám)

•

Říjen 2018: branný závod pro děti i rodiče (čistý příjem ze startovného 3 939 Kč),
28 týmů, 76 závodníků a 38 organizátorů z řad rodičů a přátel školy

•

Říjen 2018: koloběžení (čistý příjem ze startovného 5 559 Kč), rekordní počet 267
účastníků!

•

Duben 2019: Velikonoční trhy (výtěžek zůstal jednotlivým třídám)

•

Říjen 2019: branný závod pro děti i rodiče (čistý příjem ze startovného 5 420 Kč),
30 týmů, 92 závodníků a 42 organizátorů z řad rodičů a přátel školy

•

Říjen 2019: koloběžení (čistý příjem ze startovného 4 121 Kč), 207 účastníků

e) Další plánované akce ve školním roce 2019/2020
•

Leden 2019: Promítání anglického filmu pro děti s rodilou mluvčí

•

Duben 2019: Velikonoční trhy

f) Transparentní účet spolku u Fio banky 2900419156 - stav účtu k dnešnímu dni: 146 880 Kč
g) Sledujte prosím facebookové stránky Škrpálu pro informace a komunikaci
h) Další informace naleznete i na webu školy.
i)

E- mail spolku: skrpal@zslipence.cz
HLEDÁME AKTIVNÍ RODIČE PRO POMOC S ORGANIZACÍ

V Praze dne 27. 11. 2019
--------------------------Ing. Iva Slížková
předseda Výboru spolku

Zapsala: Jitka Kadlecová

