
Zápis z jednání Sboru zástupců  

Sdružení rodičů a přátel školy v Bělé pod Pradědem, z.s. 

Datum a místo konání: 8.9.2021, restaurace U Klempíře, Bělá pod Pradědem 

Přítomni: David Lejsal, Lenka Šťastná, Petr Klimeš, Markéta Kukajová, Lucie Žilinčárová, Bohdana 

Neugebauerová, Zuzana Laštovicová, Jan Lapčík, Šárka Lapčíková, Alena Hajdová, Markéta 

Provazníková 

Hosté: Irena Rudolfová, Ivana Kolbabová 

V průběhu jednání bylo projednáno: 

1. Informace – všichni rodiče dětí v první třídě se přihlásili za členy sdružení.  

2. Zastupování rodičů za třídy: 

1. Třída – David Lejsal 

2. Třída – Lenka Šťastná 

3. Třída – Petr Klimeš 

4. Třída – Markéta Kukajová 

5. Třída – Lucie Žilinčová 

6. Třída – Bohdana Neugebauerová 

7. Třída – Zuzana Laštovicová 

8. Třída – Jan Lapčík 

9. Třída – Šárka Lapčíková 

 MŠ – Alena Hajdová 

3. Schůzky výboru budou bývat dle potřeby v hospůdce U klempíře. Schůzky svolá předsedkyně 

výboru – Bohdana Neugebauerová.  

4. Funkci pokladní vykonává paní Markéta Provazníková, která je zároveň členem výboru SRP 

ZŠ.  

5. Členský příspěvek za rodinu 250,- Kč se bude vybírat do 30. listopadu 2021, prosíme o 

spolupráci třídní učitele.  

6. Bylo rozhodnuto o konání školního plesu. Termín plesu – pátek 21. 1.2021 v prostorách 

Relax centra v Domašově. Hudba je zajištěna produkcí Eva Šťastná a Jindřich Basel. Opět 

budou do organizace plesu zapojeni žáci ZŠ a MŠ – výzdoba, obálky na tombolu, občerstvení, 

9. třída – předtančení. Podrobnosti budou projednány na další schůzi výboru.  

7. Dále byl oznámen termín konání Rozsvícení dýní - 5.11.2021 a Vánoční jarmark – 3.12.2021. 

Zejména u Vánočního jarmarku byli přítomni osloveni s oslovením třídních učitelů a s přímou 

pomocí při výrobě vánočních dekorací a při prodeji ve stáncích.  

 

 

 



 

8. Byl projednán návrh rozpočtu pro školní rok 2021/2022, po diskuzi a připomínkách byly 

některé položky navýšeny (doprava, příspěvek na slabikáře pro 1. třídu na 200 Kč/žák, 

příspěvek na MDD na 20 Kč/žák, příspěvek na výrobu na Vánoční jarmark na 25 Kč/žák.) 

Jednotlivé položky jsou rozepsány v rozpočtu, který je přílohou tohoto zápisu. Rozpočet byl 

jednoznačně schválen.  

9. Členové výboru byli osloveni ohledně návrhu místa pro zasazení stromu 9. třídy. Lokalita u 

dětského hřiště je již plně osázena. Příště budou prodiskutovány navrhnuté varianty.  

10. Diskuse: Rodiče připomínkují, proč jsou 2 dny ředitelské volno v návaznosti na státní svátek 

17.11. Je těžké pro ně vzít si dovolenou. Toto téma bude projednáno s vedením školy.  

11. Následující schůzka výboru bude v druhé půlce listopadu, termín bude upřesněn. Případné 

dotazy zodpoví předsedkyně Bohdana Neugebauerová (tel.731 342 507) 

 

 

 Zapsala: Bohdana Neugebauerová                      Datum: 16.9.2021 

 

 


