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                                               ZÁKLADNÍ ŠKOLY V PYŠELÍCH 
 
 
  
 

Zasedání výboru KRPŠ- 24. 10. 2022 
 
 
Přítomní členové výboru:  Erika Oberfalcerová, Andrea Čiperová, Michaela Procházková, 
Helena Vašourková, Martina Vlčková 

1. KRPŠ bude pokračovat v dosavadní činnosti a nový výbor KRPŠ se bude snažit 
navázat na pořádání tradičních akcí. 

 
 zajištění kroužků - lektoři mimo školu 
 domluvení výroby vánočních přáníček na prodej na advent 
 adventní stánek - prodej přáníček 
 od letošního roku máme na starosti celou 2. adventní neděli s 

Mikulášskou besídkou 
 vítání prvňáčků 
 loučení s 9. třídou 
 odměny při školních soutěžích 
 zajištění zajímavých přednášek pro děti 
 nákup věcných darů dle potřeby školy 
 snaha získat finanční prostředky na akce a vybavení z grantů 

 

 
2. Na členských příspěvcích se k dnešnímu dni vybralo 18.650,- Kč - ještě nedorazily   

           příspěvky od všech, kteří vyplnili přihlášku. 

3. Škola má na účtu KRPŠ částku  23.282,- Kč z minulých let a 5.000,- Kč z loňské                                 
vánoční výstavy.  Dle dohody s minulým výborem KRPŠ se čeká, až paní ředitelka               
navrhne, co za vybavení chce do školy koupit, my koupíme a darujeme škole (asi 
zvukovou aparaturu). 
 

4. V letošním školním roce 2022/2023 vyčleníme z členských příspěvků 5.000,- Kč, 
které budou na účtu KRPŠ také připraveny na nákup vybavení do školy. Celkem má 
škola k dispozici z KRPŠ částku 33.282,- Kč. 
 

5. Z každé akce, na které získáme peníze na činnost KRPŠ, bychom dali škole dar ve 
výši 10 % z čistého výdělku. Dar bude poskytnut opět formou koupě a následného 
darování vybavení. 
 

6. Během týdne bychom vymysleli termín, abychom se sešli s důvěrníky, navázaly 
přátelské vztahy a navnadily je na případnou pomoc a aktivitu v KRPŠ. 
 

7. Napíšeme dopis všem členům, vylíčíme činnost a nabídneme jim možnost pod 
hlavičkou KRPŠ dělat pro děti ve škole různé akce apod. 

 

Výše uvedený plán činnosti a výše uvedená finanční pravidla byla schválena jednomyslně. 

Zápis ze schůze pořídila Erika Oberfalcerová  - předsedkyně KRPŠ 


