
Zápis ze schůze Rady rodičů školy konané dne 12. 1. 2017

Termín konání: čtvrtek 12. ledna 2017, od 16.30
Místo konání: ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
Počet účastníků: 17

Program schůze:

1. Přehled čerpání finančních prostředků z daru SRPŠ
v roce 2016 bylo ve výši xxx Kč, zůstalo nedočerpáno xxx Kč
odsouhlaseno pro 17, proti 0 zdržel se 0

2. Schválení daru škole pro rok 2017:
Schválený seznam ve výši 178 000 Kč z 10. 11. 2016 byl navýšen o další žádost:
- p. Suka na odměny 

o pro vítěze biologické olympiády ve výši 1 000 Kč
o pomoc při letní údržbě zeleně v zahradě formou odměny pro žáky ve výši 

3 000  Kč. Pro 16, proti 0, zdržel 0 

Finální seznam schválených položek je tedy ve výši 182 000 Kč.

Ke schválené částce 182 000 Kč bude připočtena částka 15 000 Kč pro operativní fond, 
celkem tedy příspěvek na rok 2017 je 197000. Z roku 2016 zbývá na účtu školy 
nedočerpaných 25 129 Kč, o které bude ponížena částka, kterou bude SRPŠ škole pro rok 
2017 převádět. 

Částka převáděná SRPŠ škole pro rok 2017 tedy bude ve výši 171 871  Kč.

3. Společná akce SRPŠ, učitelů a dětí – domluvíme podrobně 4. května, rámcově se 
jedná o venkovní aktivy, soutěže pro děti a dospělé. Připraví rodiče ve spolupráci se 
školou.

4. Členské příspěvky – proběhla kontrola zaplacených příspěvků, byl zjištěn nedoplatek 
v celkové výši 200 Kč, s tímto zjištěním byl seznámen ZŘŠ, který zajistí nápravu.

5. Diskuse
- Informace od ŘŠ ke školnímu kalendáři. Vytisknuto 1450 kusů v celkovém nákladu 

71 000 Kč. Náklad na 1 kalendář je 48  Kč, Příspěvek SRPŠ na 1 kalendář je 35000 
Kč

- Logo školy – bylo prezentováno logo školy, padly návrhy na změnu. Předseda 
rozešle třídním důvěrníkům navržené log, do 30. dubna 2017 bude možnost logo 
upravit a předložit na květnové schůzi k projednání.

- Domeaplast p. Novotná – reflexní pásky 10 Kč+0,7 Kč potisk/kus, chráněná dílna – 
návrh na možnost zakoupení. Bude projednáno na květnové schůzi.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. ledna 2017. 



Zápis provedl Ivo Kuttelwascher


