Zápis ze setkání 23.04.2013.
Zúčastnění: Jan Myslivec, Tonda Hoffmann, Ondřej Slavík, Kateřina Rachmetov, Žofie Převrátilová,
Iva Válková, Eva Kaplanová, Richard Mochal, Renata Skřivánková
1. Organizace oslavy a zapojení tříd. Vytvořit itinerář kdo co má udělat – není vytvořen.
Vegetariánský stánek budou mít kluci z Huntířova. Potvrdili mi to. Budou mít polévku,
chleby, pomazánky a nápoje. Je třeba doladit další občerstvení. Začátek akce stanoven na
8.5.2013 ve 13.00 hod. Oficiální zahájení proběhne ve 13.30 hod. Poté bude následovat
program vlastních her a zábavy : potvrzeno - 3.tř. kuličky,petanque(nebo něco kulatého),
1.tř antikvariát+dílnička, 12.tř.-šerm, 8.tř. – hry pro malé děti, 5.tř. zajistí občerstvení,
2.taneční skupiny, hudební vystoupení, břišní tanečnice, požadavek vystoupení skupiny
bubeníků – I.Válková-nevím kdo zajistí, dále navečer 17.00 hod vystoupí 3.kapely –
HM…, + jazz 5.čl. J.Slavík + TRIO J.Slavík – venku promítání projektorem a k tomu
živá hudba + oheň – předpokládaný konec 22.00 hod
2. Zjistit zda město půjčí stánky? – info O.Slavík – město zapůjčí stánky (možno až 10 ks) –
zítra bude potvrzeno, na lyceu k dispozici stoly a lavice
3. Udělat pozvánky s programem a kapelou do mailu a možná i tištěnou podobu do žákovských –
J.Myslivec vytvoří předběžný návrh – ve Čt doplnění O.Slavík, v Pá R.Mochal konečná
grafická úprava a rozešle rodičům e-mail do Po 29.4.2013 – dát žákům do ŽK ?
4. Projednat peníze, pro p. Hoffmannovou – keramický kroužek, peníze pro školu – seminář pro
učitele (dopis od řiditelky), další peníze pro družinu to už si řekne Iva . Udělat celkový soupis
výdajů Tonda by měl říct aktuální stav financí. Ať víme s čím hospodařit.
5. Kontrola Tondy H. zda už zaplatil bagristu – info A.Hoffmann - zítra bude dán příkaz do
banky
6. Konečná úprava sezení na šk. dvorku u vjezdu k sousedům (stavba 5.tř.) – udajně to tam spíše
překáží dětem a nebudí to dobrý dojem– návrh p.Kaplanové, že zajistí konečné úpravy (
obklady) – prodiskutováno – z hlediska konečných úprav dost náročné a tak je otázka
zda to celé zbourat a nebo 5.tř. zajistí konečnou úpravu – vyřešit po olympiádě
7. Akce Valdštejn 24.6.2013 – požadavek I.Válkové k zajištění rodičů na pomoc učitelům
s dozorem ( v loňském roce prý žáci pomalovali některé zdi ) – zajistí zástupci
v jednotlivých třídách
8. Rada SPWŠ se sešla dne 2.5.2013 a prodiskutovala úpravu www stránek (aktualizace) a
financování akcí – dosud vyslovené požadavky :
-podpora akce Valdštejn 24.6.2013 – řemeslníci+materiál
dílny – cca 4.000,-kč – dát na vědomí p.Válkové do ½ května 2013 – schváleno – zařídí
D.Šťastná
-olympiáda 5.tř. – schváleno ve výši 5.000,- Kč
-sochy pro školu k 20.výročí p.Sadecká – cca
5.000,-kč – cement,písek,nátěr,benzin – schváleno – zařídí D.Š
-J.Kocvárová cestovné Norimberk –
viz.požadavek výše v textu – myslím cca 3.000,-kč
- schváleno zařídí J.Myslivec
-P.Hoffmannová – keramický
kroužek - ……. Kč
- zamítnuto
- nová 1.tř. – O.Slavík úvaha
pohyblivé třídy(polštáře,nábytek,…) – investice 5-10.000,- kč – zatím pouze předpoklad –
bude se řešit aktuálně
- žádost o finanční
krytí, podporu nákladů na pořádání kurzu pro pedagogy školy - Ve dnech 12. – 14. dubna
2013 se ve škole uskuteční pedagogický kurz pro učitele a vychovatele školy pod vedením Ch.
Wiecherta – „ Umění rozhovoru o dítěti“. Jedná se o další, již rok předem plánovaný, seminář,
patřící k mentorské podpoře naší školy. Dovolujeme si opět ( jako loni při návštěvě mentora
pana Demische) vyslovit žádost o alespoň částečné finanční krytí nákladů spojených s cestou a
pobytem lektora, které činí 500 €, tedy cca 13.000,- Kč. – schváleno – zařídí J. Myslivec
- 8. a 12. tř.- divadelní projekt –schváleno ve výši do 15.000,- kč
- 6. tř. - rytířská slavnost -zamítnuto
- hory 7. tř. povinný lyžařský výcvik – schváleno pohyblivě

do 10.000,- kč pro sociálně slabší
- týden řemesel lyceánů ???
- 3.tř. stavba domku – schváleno ve výši 5.000,- kč
Na radě SPWŠ bylo schváleno - budeme pravidelně rozdělovat cca 80 % z
předpokládaných příjmů a 20 % se bude nechávat jako rezerva pro operativní potřeby. Dále
byla vyslovena myšlenka vytvořit fond na příspěvky pro učitele ??? Jan Myslivec zpracuje
rozpočet do tabulky. Richard Mochal bude pracovat na aktualizaci www stránek SPWŠ.
Budou stručné a jasné. Něco o nás. Termíny schůzek. Zveřejníme rozpočet a zápisy ze
schůzek.
9. Termín příští schůzky předběžně stanoven na 10. 9. 2013

