
Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel školy
konané dne 21. 10. 2021 v 16 hodin

1) Zahájení
2) Volba předsedajícího schůze – Ivo Kuttelwascher (pro 20, proti 0, zdržel se 0)
3) Volba zapisovatele – Věra Součková (pro 20, proti 0, zdržel se 0)
4) Schválení programu schůze – schválen (pro 20, proti 0, zdržel se 0)
5) Závěr

Program schůze:

1. Noví třídní důvěrníci v 1. a 6. ročníku
2. Distanční výuka – zhodnocení, predikce, připravenost školy, rodičů
3. Volba nového člena revizní komise
4. Přehled čerpání finančních prostředků z daru SRPŠ v roce 2021
5. Požadavky učitelů školy pro rok 2022
6. Členské příspěvky pro rok 2022 – revize jejich výše
7. Různé

Ad 1

Třídní důvěrníci za 1. třídy budou teprve zvoleni na schůzkách 11. 11. 2021, důvěrníci
6. tříd byli zvoleni na schůzkách v září (pouze u jedné 6. třídy doposud nikdo zvolen 
nebyl) Celkem se schůze účastnilo 20 členů.

Ad 2

Zhodnocení distanční výuky školou: škola zvládla distanční výuku výborně, nebylo to 
zpočátku úplně jednoduché, ale časem se distanční výuka zlepšila

Podněty od rodičů: děti mohly být lépe připraveny na práci s Teamsy
                                   Škola mohla vyžadovat od rodičů zpětnou vazbu

Celkové zhodnocení distanční výuky:  spokojenost

Aktuální situace: škola se bude řídit metodickými pokyny z MŠMT, zatím je ještě 
nemají. V současné době není žádná třída v karanténě. Ředitelské volno 25. a 26.10. 
2021 nebude. V případě potřeby má škola pro děti náhradní respirátory.



Ad 3

Volba člena revizní komise – stávající člen revizní komise, paní Radka Řebíková již 
nemá děti na škole a tak není členem spolku.

 Návrh na člena revizní komise p. Lenka Bukáčková: 
Pro 20, proti 0, zdržel se 0 -SCHVÁLENO

Ad 4

Přehled čerpání daru pro rok 2021 přednesla paní Paulová (ekonomka školy). 
K dovyčerpání z příspěvků vybíraných v roce 2020 zbývá cca 50 000 Kč. 

Stav běžného BÚ k 30. 9. 2021:  5 883,18 Kč
Stav spořicího BÚ k 30. 9. 2021: 2 448,15 Kč

 Návrh na zrušení spořicího BÚ
Pro 20, proti 0, zdržel se 0 – SCHVÁLENO

Ad 5

Požadavky školy přednesla paní učitelka Eva Kociánová

Rada SRPŠ hlasovala o výši příspěvku na školní kalendář, škola požadovala 36 000 Kč

Návrh na výši spolufinancování školního kalendáře:
- 0 Kč - Pro 1, proti 11, zdržel se 8 – NESCHVÁLENO
- 25 000 Kč - Pro 7, proti 12, zdržel se 1 – NESCHVÁLENO
- 15 000Kč - Pro 10, proti 9, zdržel se 1 – SCHVÁLENO

Návrh na výši spolufinancování položka č. 1 – preventivní programy a projekty:
- navýšení částky 26 000 Kč o 10 000 ne celkových 36 000 Kč

Pro 17, proti 1, zdržel se 2 – SCHVÁLENO

Návrh na výši příspěvku SRPŠ ve výši 15 000 na dosud nespecifikované výdaje. 
Čerpání výdaje může operativně schválit na žádost školy pouze předsednictvo  SRPŠ:

Pro 15, proti 3, zdržel se 2 – SCHVÁLENO



Rada SRPŠ odsouhlasila dar škole pro rok 2022 ve výši: 194.600 Kč
Pro 20, proti 0, zdržel se 0 – SCHVÁLENO

Ad 6

Návrh změny členských příspěvků pro rok 2022:

Výše členských příspěvků je beze změny, platí stále 250 Kč na žáka (za každé 1.-3. 
dítě v rodině), za 4. a další dítě v rodině je výše příspěvku 0,- Kč

Zapsala: Věra Součková, Ivo Kuttelwascher

Zápis ověřil: Ivo Kuttelwascher


