Zápis ze schůze spolku Škrpál dne 5. 9. 2017
1. Přehled darů škole a jejich využití v roce 2016 a 2017


Květen 2016: 10 350 Kč – příspěvek na akci Den země



Září 2016: 70 000 Kč – nákup interaktivní tabule



Listopad 2016: 70 000 Kč – příspěvek na plat rodilého mluvčího pro výuku
angličtiny žáků



Únor 2017: 17 500 Kč – příspěvek na kurzy první pomoci

2. Členské příspěvky od rodičů ve školním roce 2016/2017


Vybráno celkem 115 000 Kč, tj. za 230 žáků

3. Uskutečněné akce ve školním roce 2016/2017


Říjen 2016: koloběžení (příjmy ze startovného 2834 Kč)



Listopad 2016: branný závod (čistý příjem 2 581 Kč)



Květen 2017: branný závod (čistý příjem 5 179 Kč) - 95 účastníků

4. Členské příspěvky od rodičů ve školním roce 2017/2018


Budeme vybírat opět 500 Kč na žáka

5. Plánované dary škole ve školním roce 2017/2018


Plánováno v září 2017: příspěvek na plat rodilého mluvčího pro výuku AJ (70 tis.)



Pořízení další interaktivní tabule + další dary dle aktuální potřeby školy

6. Plánované akce ve školním roce 2017/2018




17. 9. 2017: výlet vlakem pro rodiče s dětmi do Nižboru
o

Sraz na nádraží v Černošicích v 8:55

o

Odjezd vlakem z Černošic 9:08, přestup v Berouně

o

Program na zámku či okolí

o

Předpokládaný návrat do 18. hodiny

o

Náklady na dopravu a občerstvení si hradí každý sám

o

Zájemce prosíme o přihlášení na mail: skrpal@zslipence.cz

10. 10. 2017: koloběžení
o

Ve spolupráci se školou organizace večerního koloběžení

o

Informace budou upřesněny později

o

Startovné dobrovolné – bude převedeno jako dar škole

o

Vítána pomoc rodičů při organizaci



Promítání anglického filmu pro děti s rodilým mluvčím



Duben 2017: Branný závod pro děti i rodiče

7. Transparentní účet spolku u Fio banky 2900419156 - stav účtu k dnešnímu dni: 74 786 Kč
8. Sledujte prosím facebookové stránky Škrpálu pro informace a komunikaci
9. Nový mail spolku: skrpal@zslipence.cz
HLEDÁME AKTIVNÍ RODIČE PRO POMOC S ORGANIZACÍ

