
     

                                                        Záznam 

Z jednání Klubu přátel základní školy, konaného dne 16.1.2017 

Přítomni:  

za KPZŠ                                  zástupci jednotlivých tříd dle prezenční listiny                                              
za vedení ZŠ Sirotkova           Mgr. Dan Jedlička, ředitel školy  

Zápis ze schůze KRZŠ  dne 16.1.2017 

Za přítomnosti pana ředitele Dana Jedličky                                                                                                              
a zástupců rodičů jednotlivých tříd. 

Úvod 

Informace přednesené panem ředitelem  

1. Projekt Edison – seznámení s projektem 
2. Projekt EU šablony od 1.9.2017 do 31.8.2018 (dotace 2.800.000,- Kč) 

- Využití – školní psycholožka – ½ úvazku platí škola  
                                                      -  ½ úvazku platí UMČ Brno - Žabovřesky 

- speciální pedagog 
- občasná výměna pedagogů, výměna zkušeností 
- čtenářský klub od 2.pololetí 
- KLIL metoda výuky angličtiny v jiných předmětech 

3. Seznámení s projektem Otevřené brněnské školy 
4. Diskuze na téma „Svačiny ve škole“ 

- Seznámení s počtem dětí využívajících svačinu ve škole 
- Návrhy na obměnu jídelníčku 

5. Diskuze na téma „Školní jídelna“ 
- Zpětná vazba od rodičů testujících školní obědy 
- Nadále bude pokračovat testování obědů ze strany rodičů 
- PODÁN NÁVRH – pozvat zástupkyni školní kuchyně na ZŠ Svornost – předat 

informace, diskuze 
 

Informace přednesené zástupkyní KR paní Kupcovou 

Informace o aktuálním zůstatku na účtu KR ze dne 16.1.2017 je 171.868,- Kč . 

1. Předložena žádost o příspěvek na ŠVP žákyni z 5.B ve výši 1.350,-Kč 
                                                                                                                               odsouhlaseno 
2. Předložena žádost o příspěvek na projekt Edison ve výši 7.950,- Kč 
                                                                                                                               odsouhlaseno 
3. Předložena žádost o příspěvek na dopravu pro děti, které se účastnili projektu 

Technoplaneta ve výši 840,- Kč 
                                                                                                                         odsouhlaseno 
 



     

4. Předložena žádost o příspěvek na odměny pro děti reprezentující školu ve výši        
10.000,- Kč 

                                                                                                                                odsouhlaseno 
5. Předložena žádost o příspěvek na odměny pro děti šesti tříd za vánoční výzdobu ve výši 

12.000,- Kč 
                                                                                                                                odsouhlaseno 
6. Předložena žádost o příspěvek na plavání pro děti druhých tříd ve výši                      

1.800,- Kč 
                                                                                                                                odsouhlaseno 

 
 
 

  Závěr, diskuse 

                                                                     Zápis provedla dne 28.1.2017 : Anna Valešová 
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