Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.
Havlíčkova 234/71, 586 01 Jihlava
Reg. Spolkový rejstřík u KS Brno L/9501 , IČ 26611139

Zápis ze zasedání Shromáždění delegátů Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská z.s.
Datum konání: 8. 11. 2016 od 16:00 hodin
Místo konání: ZŠ Havlíčkova 71
Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

Program:

Informace ředitele školy
Informace předsedy výboru spolku
Stanovení výše členských příspěvků
Volba statutárních orgánů – zápis o volbě stat. orgánů spolku bude vyhotoven samostatně

Informace ředitele školy:
Byla provedena rekonstrukce hudebny (malování, nábytek), vymalovány chodby a třídy, natřeno a opraveno stávající
obložení na chodbách, nové venkovní lavičky.
Schválena byla Výroční zpráva školy, která je na www školy, kde lze nalézt i roční plán školy vč. časového
harmonogramu a termínů třídních schůzek.
7. ročníky pojedou na lyžařský kurz 7. - 13.3. 2016, na konci školního roku pro 9. ročníky týden s rodilým mluvčím. 8.
ročníky absolvují vodácký kurz, 9. třída zájezd do Drážďan.
Firma Lapek nabídne ochutnávku svačin, které lze objednávat prostřednictvím webu.
Škola ví o tom, že žáci školy kouří v blízkosti budovy školy, nemůže však zasáhnout, zde je to na rodičích.
Budou-li někteří rodiče mít zájem, Jihlavské listy hledají děti do odpovědní ankety (děti ve věku 6-13 let). V případě
zájmu mají rodiče kontaktovat JL p. Brabencovou.
Vánoční besídka školy se bude konat 14. 12. 2016 v Divadle Na Kopečku.
Zápisy do prvních ročníků proběhnou 21. a 22. 4. 2017. Škola plánuje otevřít dvě první třídy.

Kontakty :
Adresa : Havlíčkova 234/71, 586 02 Jihlava ҉

e-mail : spolek.drevenomlynska@seznam.cz

Sdružení rodičů Dřevěnomlýnská, z.s.
Havlíčkova 234/71, 586 01 Jihlava
Reg. Spolkový rejstřík u KS Brno L/9501 , IČ 26611139

Informace předsedy výboru:
Předseda přednesl Zprávu o činnosti spolku, která byla všemi přítomnými jednohlasně schválena.
Pokladník spolku spolku paní Šlajsová informovala o hospodaření.

Stanovení výše členských příspěvků:
Předseda vyzval k diskusi o výši členských příspěvků a termínu jejich vybírání. Z diskuse vyplynul návrh:
1. Výše členského příspěvku bude nadále činit 200,- Kč/1 žáka školy.
2. Příspěvek je splatný vždy do konce listopadu
3. Příspěvek lze uhradit i na splátky (po dohodě s třídním učitelem) a souhlasu výboru. Termín a výše splátek
bude stanovena individuálně

Hlasování :
Pro: 16

Proti: 0

Zdržel se: 0

Předseda konstatoval, že navrhovaná výše příspěvků byla schválena.

Předseda vyhlásil krátkou přestávku, po které proběhne volba statutárních orgánů, o které bude z praktických
důvodu vyhotoven samostatný zápis.

Zapsala: Radka Gabrielová, v.r.
Zápis ověřil: Vladimír Mátl, v.r.

Kontakty :
Adresa : Havlíčkova 234/71, 586 02 Jihlava ҉

e-mail : spolek.drevenomlynska@seznam.cz

