Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička, z.s.

Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze
Spolku rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička z.s.
konané dne 17. 10. 2017 v Základní a Mateřská škole Polnička, Polnička 147, okres Žďár
nad Sázavou, 591 02
Dne 17. 10. 2016 v 15:00 hod. se konala v jídelně MŠ a ZŠ Polnička členská schůze Spolku rodičů a
přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička.
Účast: viz prezenční listina účastníků členské schůze spolku.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Přednáška PhDr. Zdeněk Kulhánek - PŘESTAŇ UŽ ZLOBIT, NEBO....
Hlasování o výši ročního členského příspěvku
Návrh pro snížení rizika úrazu před ZŠ a MŠ v době od 7:00 do 7:30
Diskuze nad podněty k další činnosti SRPDŠ
Závěr

Zápis o průběhu programu:
1. Byli přivítáni přítomní členové SRPDŠ a hosté předsedou SRPDŠ. Krátké úvodní slovo měla
ředitelka ZŠ a MŠ paní Mgr. Jana Vavřínková.
2. Po úvodním slovu následovala velmi zajímavá přednáška Mgr. Zdeňka Kulhánka, jak co možná
nejlépe zvládnout komunikaci rodičů s dětmi v situacích, kdy už se zdá, že samotná slova
nestačí.
3. V 16 hodin bylo zahájeno hlasování o výši ročního členského příspěvku. Výborem SRPDŠ bylo
navrhnuto, aby se výše příspěvku neměnila a zůstala stejně jako v minulých letech 150,- Kč na
žáka. V době hlasování bylo přítomno 31 členů a členská schůze byla usnášeníschopná.
Pro: 31 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů
Roční členský příspěvek pro školní rok 2017-18 bude 150 Kč na dítě či žáka.
4. Vzhledem k tomu, že mezi čtvrt a půl osmou ráno je u školy téměř nemožné projet a
průchodnost je zde s nebezpečím, děti uskakují, odbíhají a kličkují mezi projíždějícími,
zastavujícími a rozjíždějícími se auty, výbor SRPDŠ i s ohledem na podněty rodičů navrhuje, aby
došlo ze strany rodičů k dodržování několika jednoduchých pravidel k zajištění větší
bezpečnosti dětí při příchodu do školy a školky:
a. Bylo navrhnuto projížděním kolem školy jedním směrem.
b. V době od 7:00 do 7:30 najíždět svými auty ke škole z hlavní silnice od OÚ.
c. Pokud při odjezdu směřujeme na Račín, vyjíždějme vlevo.
d. Pokud při odjezdu směřujeme k „Červeňáku“, vyjíždějme vpravo, ovšem ne úzkou
uličkou mezi domy (tudy nechme v klidu chodit pěší), nýbrž silničkou levou.
5. Rodiče byli seznámeni s přípravou nadcházejících akcí „Vánoční jarmark“, který se uskuteční
13. 12. 2017 a tradiční „Dětský karneval“, který se uskuteční 20. 1. 2018. V diskuzi nebyly
vzneseny ze strany rodičů žádné otázky.
6. Paní ředitelka pronesla závěrečné slovo, předsedající poděkoval přítomným za účast a schůzi
Spolku ukončil.
Zapsal: p. Jaroslav Sáblík
Kontrolovala: p. Božena Krčálová
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