Biuletyn MSz na rok szkolny 2016 - 2017
Słowo wstępne
Szanowni Rodzice, członkowie Macierzy Szkolnej, Szanowne Grono Nauczycielskie,
szanowne koleżanki i koledzy. Przygotowaliśmy dla Was ponownie biuletyn o działalności
Macierzy Szkolnej w zeszłym roku szkolnym. W biuletynie także zapoznacie się z planem
pracy na nadchodzący rok szkolny.
Zbigniew Zachwieja, prezes zarządu Koła MSz

Słowo prezesa Zarządu Głównego
Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2016/2017, lecz wrócę jeszcze do poprzedniego
roku, kiedy na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu uchwaliliśmy nowy statut Macierzy
Szkolnej. Na tej podstawie wszystkie nasze koła otrzymały możliwość zarejestrowania się
jako tak zwany „pobočný spolek”, uzyskania własnej osobowości prawnej i własnego
numeru identyfikacyjnego (IČO). Niektóre skorzystały już z tej możliwości. Chciałbym
jednak uspokoić te koła, które na razie nie zdecydowały się na usamodzielnienie, że nadal
mogą liczyć na „serwis” ze strony Zarządu Głównego, przede wszystkim jeśli chodzi
o prowadzenie księgowości.
W marcu 2017 roku odbędzie się Walne Zebranie Macierzy Szkolnej i wybory
nowych władz organizacji. Również w tym roku szkolnym Zarząd Główny zorganizuje
kilka imprez. Na październik zaplanowaliśmy tradycyjny Memoriał Alojzego Adamca w
piłce nożnej oraz turniej kół Macierzy w siatkówce. W planie jest Przegląd Recytacji
Przedszkoli. Ze względu na to, że w tym roku szkolnym odbędzie się w Hawierzowie
kolejny Festiwal Piosenki Dziecięcej, Zarząd Główny ponownie zorganizuje powtórkę
koncertu finałowego w Trzyńcu, by to wspaniałe widowisko mogło obejrzeć jak najwięcej
szkół.
Andrzej Russ, prezes Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w RC

Festyn szkolny 2016
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Informacje z działalności naszego Koła Macierzy Szkolnej
8.10.2015

WALNE ZEBRANIE

Został wybrany 20-osobowy zarząd koła i 3-osobowa komisja rewizyjna. W ciągu roku
szkolnego odbyło się sześć zebrań poświęconych organizowaniu imprez i koordynacji
współpracy ze szkołą.
27.12.2015

DZIEŃ SPORTOWY w górnosuskiej hali sportowej

Tradycyjne już spotkanie sportowe dla aktywnych dzieci i ich rodziców w okresie
świątecznym. Dalej w ciągu roku kilkakrotnie wynajęliśmy dla dzieci lodowisko w Czeskim
Cieszynie, co spotkało się z dużym uznaniem.
9.1.2016 BAL GMINNY
Pracowaliśmy w barze na Balu Gminnym i zarobiliśmy coś do kasy Macierzy.
16.1.2016

BALIK MASKOWY SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W tym roku postanowiliśmy zorganizować razem z przedszkolem wspólny balik
maskowy. Impreza corocznie jest organizowana w Domu Robotniczym dla naszych dzieci,
które i tym razem przedstawiły przepiękny program dla swoich rodziców, dziadków
i przyjaciół.
13.2.2016

BAL SZKOLNY

Jak co roku wspaniała zabawa taneczna dla wszystkich rodziców i sympatyków szkoły
i przedszkola. Rodzice znowu pokazali, że potrafią przygotować bal, zapewnić obsługę
barów, ale również tańczyć i bawić się do rana.
6.2.2016

ZJAZD GWIAŹDZISTY

Pomimo niesprzyjającej zimowej pogody odbył się w Mostach koło Jabłonkowa 44. Zjazd
Gwiaździsty. Macierz przygotowała dla naszych zgłoszonych reprezentantów
zgrupowanie przygotowawcze na stoku w Mostach, by nasi zawodnicy mogli godnie
reprezentować naszą szkołę w poszczególnych dyscyplinach.
11.6.2016

FESTYN SZKOLNY

Największa impreza, jeśli chodzi o liczbę osób potrzebnych do przygotowania
i zapewnienia gładkiego przebiegu. Pogoda dopisała, wszystko wyszło zgodnie z planem.
Na gromkie brawa zasługują dzieci i nauczyciele za przygotowanie wspaniałego
programu. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy przygotowali
i obsługiwali stoiska na festynie.
Dziękuję wszystkim członkom MSz, gronu nauczycielskiemu, Miejscowemu Kołu
PZKO i zaangażowanym rodzicom za wzorową pracę podczas ubiegłorocznych imprez
szkolnych i innych akcji na rzecz naszej szkoły. Ta praca wykonana dla naszych dzieci
i szkoły ma sens. Utrzymujmy nadal dobre imię naszej szkoły i tradycje naszej Macierzy.
Zbigniew Zachwieja, prezes zarządu Koła MSz
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Plan pracy na rok szkolny 2016 – 2017
1. Lodowisko dla szkoły
Zamówiliśmy lodowisko w Czeskim Cieszynie na sobotę 12.11.2016 od 12:45 do 13:45
i na sobotę 3.12.2016 od 11:30 do 13:30. Zapraszamy.
2. Pochód Lampionowy
4.11.2016 (piątek)
Coroczny pochód lampionowy organizowany przez Macierz czeskiej szkoły.
3. Dzień sportowy
27.12.2016 (wtorek), 10:00 - 16:00
Coroczne spotkanie sportowe w Hali Lekkoatletycznej dla aktywnych dzieci i ich
rodziców w okresie świątecznym.
4. Wspólny Balik Szkolny i Karnawał Przedszkola 21.1.2017 (sobota)
W zeszłym roku odbył się w Domu Robotniczym połączony balik dla dzieci
z naszego przedszkola i uczniów niższego stopnia. Stoiska dla dzieci na baliku
zapewnią rodzice przedszkola, stoiska dla rodziców zapewniają rodzice uczniów
klas 1. - 5.
5. Bal Szkolny 17.2.2017 (piątek)
Dom Robotniczy Sucha Górna, przedsprzedaż biletów w grudniu 2016, do tańca
będą grać Smolaři Zbigniewa Glatza, stoiska zapewnią rodzice uczniów klasy 6. i 7.
6. Zgrupowanie na Zjazd Gwiaździsty
Jednodniowe zgrupowanie przed Zjazdem Gwiaździstym w Mostach koło
Jabłonkowa, przejazd autobusem, karnety na wyciąg oraz obiady zapewni MSz.
7. XXXV Igrzyska Lekkoatletyczne 26.5.2017 (piątek)
W tym roku szkolnym nasza szkoła organizuje coroczne, tym razem już
35. Igrzyska Lekkoatletyczne uczniów polskich szkół podstawowych. Do
przygotowania i samej organizacji tej imprezy potrzeba dużo rąk do pomocy,
począwszy od przygotowania posiłków, zapakowania i przewiezienia rzeczy, po
obsługę stoisk i pomoc przy poszczególnych dyscyplinach.
8. Festyn Szkolny
10.6.2017 (sobota)
Remiza strażacka, stoiska zapewnią rodzice uczniów klasy 8. i 9.
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Sprawozdanie finansowe
Rozliczenie finansowe za rok 2015/2016
Środki finansowe 1.9.2015
Środki finansowe 31.8.2016
Saldo za rok sprawozdawczy
Dochody:
1.
2.
3.
4.
5.
Wydatki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

126 887,68 Kč
129 714,56 Kč
2 826,88 Kč
Składki członkowskie
Akcje, imprezy
Dotacja z urzędu gminnego
Odsetki bankowe
Nieplanowany dochód
Razem

razem
14 000,00 Kč
280 125,00 Kč
32 000,00 Kč
5,30 Kč
5 000,00 Kč
331 130,30 Kč

Składki rodzicielskie do ZG
Akcje, Imprezy szkolne
Akcje i imprezy Macierzy
Opłata prow. konta bank.
Nieplanowane wydatki z funduszu rezerw.
Dotacja dla przedszkola
Kółka zainteresowań
Zwrot niewykorzystanej dotacji UG
Razem

razem
2 100,00 Kč
53 407,00 Kč
221 366,00 Kč
1 210,00 Kč
8 760,00 Kč
16 000,00 Kč
13 822,00 Kč
8 320,00 Kč
324 985,00 Kč

Wydatki dla dzieci i szkoły: 94 379,00 Kč
Katarzyna Gałuszka, skarbnik Koła MSz

Zjazd Gwiaździsty 2016, http://www.pspsuchagorna.cz/gallery/show/153
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Projekt budżetu koła Macierzy Szkolnej przy Szkole Podstawowej
z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
na rok 2016/2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Rozpoczęcie roku szkolnego
Kółka zainteresowań
ILA
Mikołajówka i choinka
Dyskoteka, balik
Zgrupowanie przed Zjazdem Gwiaźdz.
Kurst narciarski
Bal
Wpisy do klasy 1.
Dzień Nauczyciela
Dzień Matki
Festyn Szkolny
Wycieczki
Klasa IX
Klasa VI
Przekaz do ZG
Nagrody dla najl. uczniów
Zakończenie roku szkol.
Opłata za prow. konta bankowego
Dotacja z UG
Dotacja dla przedszkola
Składki rodzicielskie
Odsetki kredytowe
Zawody sportowe i konkursy
Koncert świąteczny
Dzień sportowy
Fundusz rezerwowy na rok 2015/2016
Rozliczenie całego roku:
Wydatki dla dzieci i szkoły
Wydatki dla przedszkola

Wydatki
2 500,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
3 000,00 Kč
35 000,00 Kč
8 000,00 Kč
10 000,00 Kč
100 000,00 Kč
1 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
65 000,00 Kč
24 700,00 Kč
6 500,00 Kč
3 850,00 Kč
2 000,00 Kč
8 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 300,00 Kč

Dochody

20 000,00 Kč
35 000,00 Kč

145 000,00 Kč

105 000,00 Kč

30 000,00 Kč
18 000,00 Kč
14 000,00 Kč
5,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 500,00 Kč
6 655,00 Kč
349 005,00 Kč

349 005,00 Kč

130 705,00 Kč
18 000,00 Kč
Katarzyna Gałuszka, skarbnik Koła MSz
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Słowo dyrektora szkoły
Szanowni Rodzice!
Witam Was w tym nowym roku szkolnym 2016/2017 i wierzę, że będzie on dla naszej
szkoły, uczniów, nauczycieli i oczywiście Was rokiem pomyślnym.
Na początek kilka danych. W dniu 1 września zasiadło w ławkach szkolnych 98
uczniów. Tak wielu nas nie było na pewno od 15 lat! Rekordowa jest klasa pierwsza mamy piętnastu pierwszaków! Niestety w przedszkolu doszło do zmniejszenia ilości
nowych przedszkolaków, czyli... do pracy, do pracy, przedszkole pięknie
odremontowane, czeka na dzieciaczki!
W szkole doszło do jednej zmiany kadrowej – odeszła na emeryturę p. mgr
Aleksandra Aleksandrowicz a na jej miejsce przyszła do świetlicy p. Lic. Beata Grzebień.
Na 1. stopniu szkoły po raz pierwszy od lat mamy oficjalnie cztery klasy. Tylko druga
i czwarta klasa są łączone – zresztą i tak nie mielibyśmy dla nich osobnych klas! Po prostu
– nasz budynek jest praktycznie pełny! Z urlopu macierzyńskiego wróciła
p. Mgr Katarzyna Bezecna a na 2. st. wróciła p. mgr Grażyna Siwek.
A oto wychowawcy klas: kl. 1. - mgr Renata Rzyman, kl. 2. i 4. – mgr Halina Piętak,
kl. 3. – mgr Katarzyna Bezecna, kl. 5. – mgr. Barbara Škorvanková, kl. 6. – mgr Agata Kula,
kl. 7. – mgr Ilona Przeczek, kl. 8 – mgr Ewa Folwarczna, kl. 9. – mgr Irena Grega. Oprócz
nich lekcje poprowadzą mgr Apolonia Mrózek, mgr Grażyna Siwek i mgr Wanda
Folwarczna, która jest zarazem zastępczynią dyrektora. Asystentką w klasie 6. jest
p. Agata Mrózek.
W tym roku wprowadziliśmy poranną świetlicę od godziny 6.30 do 7.30. Niestety,
zabrakło miejsca w świetlicy popołudniowej dla uczniów klas 4.-5. , którzy zostali
zgłoszeni za późno. Uprzedzam, że za rok sytuacja będzie jeszcze trudniejsza w związku
z tym, że do klasy pierwszej przyjdzie kolejna liczna grupa pierwszaków i może się okazać,
że dla piątaków nie będzie miejsca. Niestety – nie jesteśmy z gumy...
W tym roku czeka nas wiele imprez. Klasa 7.wróciła z zielonej szkoły w Chłapowie
i z wielką dumą mogę stwierdzić, że wg sygnałów, które do mnie dotarły, zaprezentowała
się tam bardzo pozytywnie pod każdym względem – zgrania, zachowania czy na przykład
umiejętności zatroszczyć się o siebie. Przedszkole i 1. Stopień będą wyjeżdżały na kursy
pływania, w grudniu przyjdzie do nas Mikołaj, odbędą się wigilijki, a po Świętach mamy
zamiar urządzić w kościele koncert. Klasa 7. i może część 8. wyjadą wraz z Karwiną na
kurs narciarski do Polski. Będzie oczywiście balik maskowy dla młodszych i karnawałowa
dyskoteka dla stopnia wyższego, Dzień Matki w maju i festyn w czerwcu.
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W związku z powyższym apeluję, żeby Wasze imprezy rodzinne planować tak, żeby
nie kolidowały ze szkolnymi. Smutne jest, kiedy uczeń przychodzi i mówi, że nie weźmie
udziału na przykład w baliku czy festynie, bo... idzie na urodziny do cioci. Największą
imprezą będą jednak XXXV Igrzyska Lekkoatletyczne, których w tym roku jesteśmy
organizatorami.
I tu prośba – ponieważ impreza ta wymaga sporych nakładów finansowych,
zwracamy się do wszystkich ewentualnych sponsorów – absolwentów lub po prostu
przyjaciół szkoły – POMÓŻCIE!. Potrzebujemy sfinansować zwłaszcza sporządzenie
medali i dyplomów oraz tradycyjnych koszulek sportowych. Potrzebujemy też na przykład
drobnych upominków dla zawodników, reklamówek itd. Jeśli ktoś z Was ma takie
możliwości - z wdzięcznością przyjmiemy każdą pomoc.
Przygotowania organizacyjne tej wielkiej akcji sportowej są już w toku. Zostało
jeszcze dużo zadań do wykonania. Bez Waszej pomocy nie bylibyśmy w stanie
przygotować posiłków dla naszej młodzieży, zapewnić sprzedaży stoiskowej dla
wszystkich zebranych na stadionie, zapewnić porządkowych, sztabu technicznego,
pomocy sędziowskiej, ...
Choć jesteśmy liczebnie niewielką szkołą, chcemy w myśl hasła „W jedności siła”,
udowodnić nie tylko naszemu społeczeństwu, ale i wszystkim gościom zagranicznym,
że nas stać na dobre przygotowanie tak wielkiej imprezy.
Mgr Bohdan Prymus, dyrektor PSPiP Sucha Górna

Igrzyska Lekkoatletyczne 2016, http://www.pspsuchagorna.cz/gallery/show/161
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