Výroční zpráva o činnosti SPŠ při 1.ZŠ Žitomířská, Český Brod
ve školním roce 2014/15

Ve školním roce 2014/15 prošlo SPŠ několika výraznými změnami.
Někteří zástupci tříd SPŠ ukončili činnost, neboť jejich děti již nedocházejí na ZŠ Žitomířská,
a tak byli zvoleni noví zástupci tříd.
Na podzim 2014 došlo k obměně vedení SPŠ, byla zvolena nová předsedkyně sdružení
Jarmila Fischerová a 2 nové členky hlavního výboru Jitka Crosnier Leconte a Perta
Baladránová.
Další důležitou aktivitou byla tvorba nových stanov, aby byly v souladu s novým občanským
zákoníkem. Nové stanovy byly odhlasovány a vejdou v platnost na začátku příštího školního
roku, tj. 1.9.2015. S jejich účinností dojde ke změně názvu - původní název Sdružení přátel
školy se změní na SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ Žitomířská v Českém Brodě. Dále
se změní organizační struktura - zůstává předseda, hlavní výbor se ruší, zástupci tříd jsou
vedeni jako delegáti tříd a scházejí se minimálně třikrát během školního roku na shromáždění
delegátů, které je nejvyšším orgánem spolku. Nově bude ustanovena kontrolní komise, která
dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se
stanovami.
V tomto školním roce jsme vybrali 119 700 Kč a přijali jeden sponzorský dar ve výši 4 525
Kč, který byl použit na dopravu 4.A na školu v přírodě. Již v září 2014 jsme oslovili pedagogy
školy a konzultovali jsme finanční příspěvky na jednotlivá odvětví zájmových kroužků,
třídních výletů, učebnic a učebních pomůcek apod. a v průběhu školního roku jsme
odhlasovali zvýšení nebo snížení příspěvků podle aktuálních potřeb. Nejvýznamější bylo
zvýšení příspěvku na výlety pro jednotlivé třídy z 1000 Kč na 2000 Kč, ke kterému mohlo
dojít díky velkému přebytku peněz z minulého školního roku 2013/2014 (na vkladní knížce
byl v září 2014 zůstatek 46 473 Kč a v pokladně 2 057 Kč). V našem zájmu bylo vyčerpat
tyto peníze tak, aby se to dotklo všech žáků. Na konci tohoto školního roku byl sestavován
rozpočet na příští školní rok, přičemž došlo k revizi všech položek současného rozpočtu ve
spolupráci s vedením školy tak, aby byl co nejvíce naplňován účel spolku. Naším cílem je,
aby nezůstávaly takové přebytky, ale peníze se během školního roku účelně využily. Zaměřili
jsme se na finanční podporu např. účasti žáků na soutěžích a olympiádách, třídních výletů,
nákupu sportovních potřeb, zájmových kroužků v rámci družiny a školního klubu.
SRP ZŠ Žitomířská bude i v nadcházejícím školním roce rozvíjet svoji činnost a spolupráci se
školou.
Za SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
předsedkyně
Jarmila Fischerová

V Českém Brodě 10.6.2015

