
Zápis ze schůze KRPŠ ze dne 17.9.2019 

1. Zahájení  

 

Všechny přítomné pozdravil p. Filipčík a poděkoval za hojnou účast rodičů. 
Program schůze: 

 Stav pokladny / účtu KRPŠ, představení návrhu rozpočtu pro šk. rok 2019/2020 

 Info vedení školy 

 Různé 

 

2. Stav pokladny / účtu KRPŠ k 17.9.2019 

 Pokladna:  4 040,- Kč 

 Účet:   107 433,90 Kč 

 Hospodářka klubu, paní Vojtušová, představila rozpočet KRPŠ pro rok 2019/2020. 
 

3. Info vedení školy (p. ředitelka) 

 Ve školím roce 2019/2020 má škola 1067 žáků ve 46 třídách (41 tříd v Plzni, 5 na 

odloučeném pracovišti v Křimicích) 

 I v tomto školním roce pokračuje téma „Zahrada  aneb příroda nás učí“ – na podzim 

se plánuje zahradničení s rodiči (rodiče žáků 1. - 3. tříd budou pomáhat s budováním 

stezky bosou nohou, rodiče žáků vyšších ročníků pak s obvyklou údržbou zahrady). 

Přesné termíny těchto akcí budou komunikovány přes TU. 

 20. 9. 2019 škola pořádá cyklovýlet od budovy školy do Křimic – výlet je určen pro 

žáky 4. a 5. tříd, ale mohou s sebou vzít mladší i starší sourozence (vždy za 

doprovodu dospělé osoby) 

 Zájmová činnost – na začátku září proběhla registrace, kroužky začínají od začátku 

října 2019 

 Další kroužky ve formě klubů budou komunikovány přes TU 

 7. třídy pojedou v letošním školním roce opět na lyžařský nebo turistický pobyt 

 5. třídy mají pánovaný jazykový kurz AJ 

 7. - 9. třídy mají plánovaný jazykový kurz NJ 

 Během roku opět bude série preventivních přednášek – přesné termíny budou 

komunikovány přes TU 

 V DEPO 2015 bude probíhat interaktivní výstava Realita kybersvěta (17/10 – 

10/11/2019) – stálá výstava s doprovodným programem určená především pro rodiče, 

ale i pro děti 

 Děti ve výtvarném vzdělávacím modulu budou od tohoto školního roku přispívat 200 

Kč/ školní rok na výtvarné potřeby. Paní ředitelka touto cestou požádala rodiče o 

podporu formou sponzorských darů (finančních nebo materiálních). 

 Ve školním roce 2019/2020 bude i nadále probíhat program „Ovoce do škol“              

(1 x týdně) a „Mléko do škol“ (1x za 2 týdny) 

 

4. Různé 

Nebyl vznesen žádný návrh do diskuze 

 

Zapsala: Pavla Maršáková      Ověřil: Karel Filipčík 


