
Zápis ze schůzky Sdružení rodičů při 2.ZŠ a MŠ z.s. konané 3.11.2021  

 

Přítomni:  

Za Sdružení: Klára Kunzová, Dana Panatsi, Heda Hulinová, Josef Valdman  

Omluveni – Josef Miltner, Renata Veselá  

Za ZŠ/MŠ: Pavel Herold 

 

Program:  

Coronavirová situace ochromila i činnost Sdružení a proto jsme sešli opravdu po dlouhé době. 

V době coronaviru jsme komunikovali pouze on-line a řešili jen nejnutnější.  

 

1. Návštěva školního parlamentu 

- navštívily nás děti a paní učitelky ze školního parlamentu, aby nám představily jeho činnost 

a požádaly o příspěvek na jeho chod a akce, které školní parlament pořádá,  

- školní parlament 2. stupně – SVAPS zastupovala paní učitelka Mgr. Vágnerová a Vít Nedvěd 

z 8. A, Vítek nám sdělil, co zkratka SVAPS znamená (Spolek vymýšlející aktivity pro spolužáky), 

jak často se schází a povyprávěl o poslední akci parlamentu pro děti - Haloween, která se velmi 

vydařila, nakonec požádal o finanční příspěvek s tím, že peníze by parlament využil na další 

akce pro děti, 

- školní parlament 1. stupně – Sovičky zastupovala paní učitelka Mgr. Veverková a děti ze 4. B 

Andulka Petrusová a Jakub Kunz, které nám také pověděly o tom, co na schůzkách dělají, 

pověděly nám o školním časopisu Sovičkovník, o tom, jak v loňském roce před Vánoci 

vyzdobily prostor před budovou prvního stupně, pořádaly vánoční dílničky apod. 

- paní učitelky pak upřesnily částku, kterou by parlament na své akce potřeboval, a to 40.000,- 

Kč na celý školní rok,  

2. Informace o stavu bankovního účtu 

- konečný zůstatek k 3.11.2021 činí 283.353,- Kč 

- ve školním roce 2020/2021 z bylo kvůli zásahu coronaviru hrazeno velmi málo akcí, jako 

například akce pro děti na Městské hoře nebo výlet do Jump parku, moc peněz jsme tedy 

neutratili, 

3. Výše příspěvku pro školní rok 2021/2022 

- bylo odsouhlaseno, že příspěvek zůstane stejný, tj. 200,- Kč, bude možno jej uhradit na 

třídních schůzkách prostřednictvím třídních učitelů, kterým tímto děkujeme, 

- v případě úhrady příspěvku na účet, uvedou rodiče do zprávy pro příjemce jméno žáka a 

třídu, č. ú. 411010369/0800, 

 

https://www.2zsberoun.cz/parlament/
https://www.2zsberoun.cz/aktivity/skolni-casopis-sovicky/


4. Hlasování o žádostech o příspěvky 

- již dříve bylo Sdružení požádáno o příspěvek na shora zmiňovanou akci školního parlamentu 

„Halloween“ ve výši 5.000,- , hlasováno on-line, příspěvek bude poskytnut, 

- dále bylo Sdružení požádáno o příspěvek na školní projekt o zdravé výživě a zdravém životním 

stylu pro žáky 8. a 9. ročníku ve spolupráci s výživovou poradkyní a fitness trenérem ve výši 

25.000,- Kč, opět hlasováno on-line, příspěvek bude poskytnut,  

- na schůzce jsme hlasovali o příspěvku školnímu parlamentu ve výši 40.000,-, všichni přítomní 

hlasovali pro, příspěvek tedy bude poskytnut, 

5. Noví členové a organizace Sdružení 

- Sdružení stále hledá nové členy z řad rodičů, na školu s cca 650 žáky je nás jen šest, 

- bylo rozhodnuto o založení skupin WhatsApp pro snadnější a rychlejší komunikaci . 

  

Zapsala: Klára Kunzová 


