
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 

 

Zápis ze zasedání 50. valné hromady dne 11. 9. 2014 

 
Program: 

1. Prezence (viz prezenční listina) 

2. Informace ze školy 

3. Nabídka kroužků 

4. Příspěvky 

5. Finanční situace 

6. Žádosti o příspěvky 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

 

2. Informace školy: 

- ve středu 17.9. v Mediu představení programu pro rodiče „ I ve mně je lídr“ 

- oslavy 30. výročí školy proběhnou v sobotu 27. 9. 2014 

- den otevřených dveří pro rodiče  v sobotu 6. 12. 2014 

- termíny sběru: 23.9., 14.10., 11.11., 16.12.2014 

- ředitelské volno: 27.10. (28.10. svátek), 29.10., (podzimní prázdniny 30.10.a 31.10) 

- od 13.10. projekt Edison pro žáky 6.-9. tříd 

- v hale školy nově KnihoBudka 

- pro předškoláky budou Zápisy nanečisto 

 

3. Nabídka kroužků pro letošní školní rok: 

Přípravy na přijímací zkoušky českého jazyka, matematiky  

 Keramika  

 Výtvarný 

Výtvarné činnosti 

 Hudební  

  

Všechny kroužky začínají v týdnu od 22. 9. 2013, ostatní od října, objednávky kroužků přes 

internet (věda nás baví a kroužky.cz) 

 

4. Příspěvky 

V listopadu proběhne vybírání příspěvků do Klubu – 100,-Kč na žáka 

 

5. Finanční situace: 

Stav účtu ke dni 11.9.2014            128 958,92 Kč 

Stav pokladny ke dni 11.9.2014   6 600,-    Kč 

 

6. Žádosti o příspěvky: 

p. Faltýnek: 

- na pobyt žáků a učitelů z Banské Bystrice v rámci oslav školy    20 000,- 

- na pobyt a stravování zahraničních lektorů v rámci projektu EDISON   20 000,- 

- na přenosné tatami ( podlahu ) do gymnastické tělocvičny 

( náhrada za starou zlikvidovanou podlahu )      30 000,- 

p. Hušek:  

- v případě schválení grantu do projektu Nadace Partnerství      3 000,- 



p. Vychopeňová: dva stolní počítače do PC učebny     25 000,- 

Všechny žádosti o příspěvky byly schváleny. Peníze budou převedeny jako finanční dar škole. 

  

 

7. Diskuse:  - zlepšilo se parkování v okolí školy, auta již nezajíždějí na chodníky před 

školou  

- ve školní družině mohou děti psát domácí úkoly v době od 15,00-15,30 hodin. 

- transformaci Klubu na Spolek řeší JUDr. Zrutský 

- 5. ročníky pojedou v září na adaptační kurz. 

- ve školní jídelně budou nápoje slazeny stévií, dochází k omezování 

vepřového masa, bude více zeleniny a jídel bez masa. 

- pro žáky 1. stupně bude pokračovat Ovoce do škol. 

 

8. Závěr: Paní Comorková poděkovala rodičům za účast, pozvala je na připravované 

akce školy a na lednové zasedání Klubu. Poděkovala za schválení všech žádostí o příspěvky.  

 

 

 

Zapsala: Alexandra Rozdolská   Mgr. Jitka Comorková 

    členka představenstva   předsedkyně Klubu 

 

 

V Hradci Králové dne 11. 9. 2014 

 
 

 

 

 

 



 


