
Zápis ze schůze SRPŠ dne 7. 1. 2016

Počet hlasujících třídních delegátů: 24

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího schůze – schválen p. A. Růžička (pro 24, proti 0, zdržel se 0)
3. Volba zapisovatele – schválena p. V. Součková (pro 24, proti 0, zdržel se 0)
4. Schválení programu schůze – schváleno (pro 24, proti 0, zdržel se 0)
5. Schválení vyúčtování a zhodnocení sportovní akce – proplacení finančních nákladů akce 

1245,-  (pro 24, proti 0, zdržel se 0) – akce byla úspěšná
6. Nové stanovy a jejich schválení – (pro 24, proti 0, zdržel se 0)
7. Odsouhlasení odměny notářské kanceláři – s úpravami do 5000Kč (pro 24, proti 0, zdržel se 0) 
8. Volba členů předsednictva – návrh stávajícího pana předsedy – I. Kuttelwascher, V. Součková, 

R. Nováková, protinávrh nebyl stanoven
I. Kuttelwascher (pro 23, proti 0, zdržel se 1 (1x I.Kuttelwascher))
V. Součková (pro 21, proti 0, zdržel se 3 ‚ (3x V. Součková))
R. Nováková (pro 23, proti 0, zdržel se 1 (1x R. Nováková))

9. Volba členů kontrolní komise – návrh stávajícího pana předsedy – P. Nováčková, A. Češková, A.
Šmídová,  protinávrh nebyl stanoven
P. Nováčková (pro 23, proti 0, zdržel se 1 (1x P. Nováčková))
A. Češková (pro 23, proti 0, zdržel se 1 (1x A. Češková))
A. Šmídová (pro 23, proti, zdržel se 1 (1x A. Šmídová))

10. Přehled čerpání daru škole na rok 2015 – vyčerpáno v 2015  97.706 Kč, nekonal se vánoční 
jarmark, nedočerpalo se na konec školního roku pro 2. stupeň, nedočerpalo se na doprovod 
dětí na soutěže, nedočerpalo se na olympijský den 2. Stupně, nedočerpalo se na Mikulášskou 
nadílku,  29.494Kč se převádí do roku 2016

11. Stav prostředků na účtech  158.685,47 Kč + 29.494Kč nevyčerpaná částka v roce 2015
12. Přehled požadavků na financování akcí sdružení rodičů v roce 2016

Z hlasování byl prozatím vyjmut bod č. 31 Kalendář školy – příspěvek na vydání – SRPŠ: 
doporučuje zanalyzovat výši nákladů i výtisku (k tomuto požadavku se případně SRPŠ vrátí na 
další schůzi) (pro 24, proti 0, zdržel se 0) Akce roku 2016 budou vyúčtovány na formulářích 
SRPŠ (stručný popis akce, jejích nákladů a fotodokumentace) Výše příspěvku na rok 2016 
bude 119.306 Kč  (148.800Kč – 29.494Kč)  (pro 24, proti 0, zdržel se 0)

13. Různé
p. Novák – požadavky učitelů pouze pro svou třídu – jaké na toto mohou mít zdroje – většinou
se to řeší formou třídního fondu, ze SRPŠ se toto nehradí
                 - družiny – nedostatek kapacity pro děti od 3. tříd, jaká kritéria jsou pro přijetí,
                 - je nějaký koncept pro čerpání přebytku peněz SRPŠ ? – informace o navrhovaném 
zastřešení před budovou školy přednese pan ředitel na příští schůzi, žádné další návrhy 
čerpání přebytku nejsou
                 - využívání bazénu (Relaxační centrum) – došlo k navýšení prostředků z obce na 
plavecké kurzy, které jsou ve 2. a 3. třídách zdarma  
ZŠ navrhuje navýšení kapacity školní družiny, SRPŠ navrhuje zřízení školního klubu 
Pro 1. a 2. ZŠ – bude projednáváno na příští schůzi, SRPŠ je ochoten přispět na  zajištění
Paní Rychlá – co se děje s financemi, které se vyberou za sběr papíru, ptají se rodiče i děti – 
bude předneseno
Paní Nováčková – pochvala panu učitelu Sukovi za informace o volbách do školské rady


