školní rok 2014-2015

Datum konání : 17.4.2015

Zápis ze 3. schůze HV SRK
účastníci: (x ) - přítomen
x

Eliová Eva

Pěkná Eliška

x

Havel Jiří

Suchardová Jana

x

Havlová Martina

x

Svobodová Marcela

x

Hurychová Veronika

x

Voborníková Jana

x

Macáková Iveta

x

Voborníková Petra

Matyásková Ilona

x

Zahradníčková Marie

x

Hájková Ludmila

témata:
Seznámení HV SRK s hospodařením sdružení .
Členstvím v SRK ve školním roce 2014/2015 bylo do pokladny sdružení vybráno 17 000,- Kč.
Počet členů v SRK dle tříd :
1.třída ( 87,5% ), 2.třída ( 81,3% ), 3.třída ( 91% ), 4.třída ( 57% ), 5.třída ( 80% ),
6.třída ( 56% ), 7.třída ( 71,4% ), 8.třída ( 50% ), 9.třída ( 100% ) .
Čerpání prostředků z pokladny SRK ve školním roce 2014/2015 doposud činí 3 133,- Kč.
Detailní přehled příjmů a výdajů je umístěn na nástěnce SRK.
Projednání žádosti pí.Hájkové o finanční podporu výletu pro 9.třídu .
Vzhledem k pravidelnému 100% členství této třídy v SRK byla odsouhlasena všemi přítomnými členy HV SRK
částka 5000,- Kč. (tato částka bude použita na úhradu autobusu).
Návrh HV SRK na pravidelnou podporu závěrečných výletů 9.tříd.
Členové HV SRK v souvislosti s projednáváním podpory výletu pro 9.třídu stanovili následující model podpory,
jenž má za cíl zpříjemnit ukončení základní školní docházky třídním výletem pro všechny 9.třídy.Finanční
podpora činí částku 5000,- Kč v případě splnění následujících podmínek:
Třída musí plnit 100% členství v SRK minimálně od 6. do 9.ročníku . Členství je možné doplatit i zpětně.

Projednání žádosti p.Kulicha o finanční podporu výletu pro místní rybářský kroužek.
Při hlasování byl členy HV SRK zvolen tento model dotace:
P.Kulich vybere od účastníků výletu standardní částku pokrývající náklady na tento výlet.
Každý člen SRK účastnící se tohoto výletu bude mít od SRK následně poskytnutou dotaci 100Kč .
Tuto částku si oproti zápisu do žákovské knížky bude moci vyzvednout u pí. učitelky Hájkové . (
odhadovaná celková dotace činí 1600,- Kč )

Zapsal: J.Havel předseda HV SRK

