
Zápis ze schůze Rady rodičů školy konané dne 10. 11. 2016

1)  Zahájení
2)  Volba předsedajícího schůze – Mgr. I.Kuttelwascher (pro 22), 
3)  Volba zapisovatele – Ing. V. Součkova (pro 22)
4)  Schválení programu schůze:

Program schůze:
1. Informace ohledně financí žákovského parlamentu, 

host Mgr. S. Kirchnerová
2. Informace ke školnímu kalendáři pro školní rok 2017/2018
3. Společná akce SPŠ, učitelů a dětí, varianty:  
4. Členské příspěvky
5. Přehled čerpání finančních prostředků z daru SRPŠ v roce 2016
6. Požadavky učitelů školy

Pro 22, proti 0, zdržel se 0

Ad 1 Žákovský parlament
 Schází se zhruba 1x za 14 dní
 žáci se tímto spolupodílí na chodu školy
 účastní se cca 35 žáků na jednom setkání
 největší akce pořádané parlamentem: sběr papíru, barevné dny, letní 

biatlon
 finance ŽP:  z peněz ŽP se nakupují odměny, diplomy, medaile

sběr papíru: zisk ze sběru je nyní rozdělován podle toho, kolik která třída 
nasbírala kg papíru
malá část zisku ze sběru papíru se ponechá na pokrytí finančních potřeb 
Žákovského parlamentu

 Nejbližší sběr papíru  :  
23. 11. od 13,00 do 16,00  a  24. 11. od 6,45 do 8,30 hodin.
Prosíme o dodržení časů, kdy bude papír vybírán a zapisován.
Větší množství ( nad 50 kg) prosíme odevzdat přímo v areálu firmy ODAS -
Jihlavská a nahlásit, že se jedná o sběr pro 4. ZŠ Švermova a ve škole u 
zapisujících nahlásit množství.
Podle množství odevzdaného papíru bude částka rozdělena do 
jednotlivých tříd (info z webu ŽP)



po ukončení sběrové akce žáci parlamentu vyvěsí na svém webu 
rozdělení peněz do tříd, včetně uvedení části zisku, který si ponechají pro 
potřeby žákovského parlamentu

Ad 2 Školní kalendář

 SRPŠ přispělo na kalendář částkou 35.000 Kč, s tím, že bude uvedeno 
mezi sponzory kalendáře – toto nebylo splněno

 SRPŠ vytvoří vlastní logo – zajistí P. Nováčková
 Bylo slíbeno předložení kalkulace nákladů kalendáře – doposud nebylo 

provedeno
 Byla slíbena konzultace s panem Sobotkou, který má zkušenosti s tvorbou

podobných kalendářů – doposud nebylo provedeno
 Rodiče se stěžují, že některé třídy se tam opakují několikrát a některé 

třídy tam nemají fotky vůbec (děti i rodiče jsou zbytečně zklamáni)

Ad 4-6 Příspěvky, přehled čerpání, příspěvky, požadavky učitelů na rok 2017

 stav financí na BÚ k 10.11.2016 je 141.281,24 Kč (viz Příloha č. 1)
 přehled čerpání   daru v roce 2016 – na webových stránkách bylo 

k 10.11.2016 vyúčtováno pouze 10% darované částky, paní uč. 
Litochlebová na schůzi SRPŠ donesla vytištěné tabulky s dalším (SRPŠ 
zatím nevyúčtovaným) čerpáním a plánem dočerpání:
- SRPŠ žádá o včasnější podklady vyúčtování 
- Požadavky plánovat co nejpřesněji a pokud to jde, doporučuje 

dočerpat požadované částky (zbytečně se tvoří přebytek, finance mají 
být použity pro děti školy, neslouží k tvorbě zisku či fin. zásob)

- Diskuze ohledně nedočerpání financí na preventivní programy – byla 
poskytnuto 20 000 Kč a využito pouze cca 4 000 Kč, SRPŠ považuje 
prevenci za velmi důležitou a doporučuje uskutečnit více preventivních 
programů a poskytnuté peníze účelně a efektivně dovyčerpat (možno 
využít i externích poskytovatelů preventivních programů)

 Požadavky učitelů na rok 2017  
Proběhla diskuze, po které se hlasovalo pro schválení požadavků 
s výsledkem:   pro 22,  proti 0,   zdržel se 0 – schváleno
Schválené požadavky viz Příloha č. 2



 Fond pro operativní potřeby SRPŠ  
Návrh zřídit fond pro potřeby nepodchycené v požadavcích, které 
vzniknout nečekaně – škola bude mít možnost zažádat o dofinancování 
z tohoto fondu – poskytnutí schvaluje předsednictvo SRPŠ, částka ve 
fondu: 15.000 Kč
Pro 15,  proti 7,  zdržel se  0  - schváleno

 Členské příspěvky na školní rok 2016/2017  
1. návrh:  1. dítě 200 Kč,  2.dítě 150 Kč, 3. dítě 100 Kč, další 0Kč
Hlasování  Pro 7,  proti 14,  zdržel se 1 – neschváleno

2. návrh:  1. dítě 200 Kč,  2.a 3. dítě 150 Kč, další dítě 0Kč
Pro 15,  proti 7, zdržel se 0 – schváleno

Ad 3  Společná akce SRPŠ a školy
Jsou dvě varianty:

1) Bowling  pro 6, proti 10,  zdržel se 4  - nescháleno (2 rodiče před 
hlasováním již odešli)

2) Adventní posezení ve škole (možnost kvízu, soutěží atd.)
Pro  11, proti 1,  zdržel se 8 – schváleno

Paní učitelka Litochlebová zjistí, zda škola umožní uskutečnit tuto akci 
v prostorách školy (do 16.11.2016) – v případě neumožnění této akce od
jejího konání upustíme

Zapsala: V. Součková
Schválil: I. Kuttelwascher


