
Zápis z plenární schůze SRPŠ konané 18. 11. 2014 
 

 
Místo konání: jídelna ZŠ Vendryně 
Přítomni:  Mgr. Bohuslava Burá  
 Petr Sikora 
 Tomáš Folwarczny 
  Jana Chlebková 
 Renáta Brancová 
 Libor Pilch 
 Jarmila Pilchová 
 Pavlína Bystroňová 
 Nina Chwastková 
 David Báča 
 Monika Skevopulosová 
 hojná účast rodičů a pedagogů  
 
Program :  
 

1. Uvítání  - Mgr. Burá – ředitelka školy, uvítání za SRPŠ – p. Chlebková – jednatelka  
2. Seznámení s hospodařením SRPŠ – p. Brancová – pokladní SRPŠ 
3. Poděkování odstupujícímu výboru 
4. Volba nového výboru 
5. Odsouhlasení příspěvku SRPŠ na školní rok 2014/2015 
6. Informace o plánovaných akcích a aktivitách v následujícím školním roce 

                          
1. Uvítání – Mgr. Burá, p. Chlebková 

 přivítání všech přítomných paní ředitelkou Burou 

 poděkování členům SRPŠ za jejich obětavou práci a přínos pro školu a požádání o 
spolupráci i další případné ochotné rodiče 

 přivítaní i jednatelkou SRPŠ p. Chlebkovou, poděkování za spolupráci na uplynulých 
akcích (ples a radovánky) a seznámení účastníků s programem schůze 

 
2. Seznámení s hospodařením – pokladní SRPŠ – p. Brancová  

 informace o založení koncese na prodej alkoholu 

 podání informací o výroční zprávě za školní rok 2013/2014 

 informace o založení bankovního účtu a poplatcích za jeho vedení 
 
3. Poděkování odstupujícímu výboru – p. Brancová 

 poděkování odstupujícím členům výboru: 
o předsedovi Petru Sikorovi 
o místopředsedovi Tomáši Folwarcznemu 
o jednatelce Janě Chlebkové 



4. Volba nového výboru – p. Brancová 

 proběhla volba nového výboru SRPŠ na funkce: předseda, místopředseda a jednatel 
SRPŠ  

 na návrh jednotlivých členů SRPŠ byli zvoleni kandidáti do funkcí výboru SPRŠ, kteří 
byli p. Brancovou představeni a následně prostým hlasováním zvoleni: 

o předseda – Libor Pilch, nar. 20. 2. 1973 , bytem Vendryně 120 
o místopředseda – Pavlína Bystroňová, nar. 30.1.1976, bytem Vendryně 1116  
o jednatel – Nina Chwasktová, nar. 26. 2. 1983, bytem Vendryně 1206 

 volba proběhla řádně dle bodů 6 a 7 Stanov SRPŠ při Základní škole Vendryně 

 nový předseda v krátkém proslovu představil nejbližší plány a úkoly výboru (plánování 
a organizační zajištění) plesu, informoval účastníky schůze o dostupných informacích 
činnosti SRPŠ na webových stránkách školy a nově vzniklé e-mailové adrese: 
srpsvendryne@seznam.cz, kam mohou členové SRPŠ zasílat dotazy, nabídky 
spolupráce, atd.,  

 ostatní členové výboru nadále zůstávají ve svých funkcích 
 
 5. Odsouhlasení příspěvku SRPŠ na školní rok 2014/2015 

 na návrh pokladní p. Brancové o ponechání výše příspěvku SRPŠ na nový školní rok 
2014/2015 ve výši 150,- Kč na jednu rodinu proběhlo prosté hlasování, v němž byla 
výše příspěvku schválena 

 
6. Informace o plánovaných akcích a aktivitách v následujícím školním roce 2014/2015 – 
ředitelka Mgr. Bohuslava Burá 
 

  plánované akce: školní ples 24. 1. 2015 (prodej lístků již zahájen), radovánky a 
masopust, školní exkurze a výlet 

 přestavení nových členů pedagogického sboru 

 informace o plánovaných projektech – zakoupení elektroniky (tablety, interaktivní 
tabule) 

 informace o zpřísnění vstupu do školy, vstup možný pouze hlavním vchodem 

 poděkování za účast na schůzi a ukončení plenární schůze 
 
    
 Zapsala:  Nina Chwastková 
 
 
Podpisy přítomných: 
      


