
Program schůze Rady rodičů školy konané dne 14. 4. 2016

1)  Zahájení – schůzi zahájil předseda I. Kuttelwascher, v čas zahájení 
disponoval spolek 18 mandáty, čímž  se stal usnášeníschopným

2)  Volba předsedajícího schůze – I.Kuttelwascher
3)  Volba zapisovatele  –  V. Součkova
4)  Schválení programu schůze - schválen
5)  Informace ředitele školy ke školnímu kalendáři

Pan ředitel upřesnil, že žádá pouze 1/10 ceny kalendáře, ve výši 8 000 Kč 
nikoli 15 000 Kč, jak bylo uvedeno v požadavcích.
Prezentoval všechny vydané kalendáře za posledních 13 let a vyčíslil 
náklady na kalendář. Cena za přípravu a tisk 1 200 kalendářů je +- 72 000 
Kč.  Slouží též jako propagace školy. 
Návrhy:
1. SRPŠ nepřispěje,  pro 0, proti 18, zdržel se 0
2. SRPŠ dá 15.000 Kč, žáci 50 Kč / kalendář, pro 0 proti 18, zdržel se 0
3. SRPŠ dá 35.000Kč + zbytek dofinancuje škola z jiných zdrojů a každý žák
obdrží 1. 9. 2016 jeden kalendář zdarma, v kalendáři bude poznámka o 
tom, že SRPŠ se finančně podílel na vydání ,  pro 18,  proti 0, zdržel se 0

6) Zprávy ze žákovského parlamentu

Vstup žákyň osmých ročníků – Vanda Doleželová (předsedkyně ŽP), Tereza
Vašíčková (místopředsedkyně ŽP) – představení odkazu žákovského 
parlamentu na webu školy:    http://www.4zszdar.cz/index.php/zakovsky-
parlament
informace o sběru papíru – za utržené peníze se nakoupily odměny pro 
vítězné třídy ve sběru papíru a vítězné třídy ze dne „škaredá zelená 
středa“ + zakoupil se stolní fotbálek do čítárny
Doporučení od SRPŠ: uvést na webu, co se sbírá a co ne, zprůhlednit 
jednoduchou formou finance žákovského parlamentu 

7)  Zprávy o jednání Školské rady dne 27. 1. 2016



Vstup zástupce z řad rodičů Pavla Nováka - viz příloha zápisu.

8) Prvotní vyhodnocení podporovaných akcí
Vyúčtované akce od učitelů jsou ke stažení na webu SRPŠ: 
http://www.4zszdar.cz/index.php/uredni-deska/category/30-rozpocet-
2016

9) Informace k převodu daru škole na rok 2016  -  proběhl převod 
117.209,94Kč (viz příloha Zůstatky účtů)

10) Informace k registraci spolku na Justici - vyřízeno
11) Informace o účetnictví spolku – musíme vést účetnictví, má na 

starosti A. Češková
12) Stav prostředků na účtech viz příloha Zůstatky účtů
13) Různé

Žákovské knížky – vyřešit soulad internetové a papírové žákovské, zvážit, 
zda používat obě a která by byla lepší

14) Závěr

Ivo Kuttelwascher


