Zápis se schůzky výboru Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Velký Beranov, příspěvkové
organizace a s třídními důvěrníky konané dne 22.9.2020
ZÁPIS:
1. Projednaný provoz školy, omezení v souvislosti s covid-19
Škola se maximálně snaží, aby její prostředí bylo bezpečné pro naše děti. Je však
velmi důležitá spolupráce ze strany nás (rodičů), abychom dostatečně edukovali své
potomky o častém mytí rukou mýdlem, používání dezinfekce a o správném nošení
a odkládání roušek.
2. Projekty školy - návrhy na financování z rozpočtu školy
Dle aktuální epidemiologické situace budou probíhat školní projekty a plánované
akce. Předběžný plán je dostupný na web stránkách školy v záložce Dokumenty –
složka Celoroční plán 20/21.
3. Ve složce Celoroční plán pro rok 20/21 naleznete termíny prázdnin, třídních
a informačních schůzek, aj.
4. Schválení rozpočtu na rok 2020/2021.
Rozpočet je dostupný na web stránkách školy v záložce Spolek rodičů.
5. Návrh na konání Členské schůze při schůzkách 24. 11. 2020
pokud to umožní provoz školy. Forma Členské schůze bude přizpůsobená aktuální
epidemiologické situaci.
6. V rámci Členské schůze proběhne volba nového místopředsedy spolku.
7. V rámci Členské schůze bude podán návrh na úpravu členského příspěvku
na 200,- za pololetí na dítě, 3. a další dítě souběžně ve škole poplatek
neplatí. Hlavní úlohou spolku je rozumně hospodařit se svěřenými penězi
a maximálně se finančně podílet na různých akcích ZŠ a MŠ jako je např.
plavání, kulturní akce, jazykové kurzy, lyžařský výcvikový kurz, různé projekty
aj. Navýšení příspěvku by pomohlo uskutečnit tyto a další akce bez větší
finanční spoluúčasti nás rodičů.
Na závěr
Udržme si zdravý úsudek a pozitivní mysl. Nežijme ve strachu, co přijde, jak to
všechno bude. Naši potomci kopírují chování, které vidí doma. Buďme tedy
zodpovědní, ohleduplní k sobě i k ostatním. Nesledujme každý den čísla s počty
nakažených. Tato čísla jsou jen orientační a je zbytečné se kvůli tomu hroutit.
Dodržujme tedy mezi sebou bezpečnou vzdálenost, nastavená bezpečnostní
pravidla, ať jsme dlouho zdraví. Tím dopřejme svým dětem dostatečné vzdělání
v naší škole s výbornými kantory.
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