
Zápis z jednání SRPDŠ 15. 11. 2017 

 
Název /účel: Pravidelná schůzka SRPDŠ 
Datum jednání:  15. 11. 2017 Čas: 15:00 – 16:00 

Zapsal: Jana Kunášková Místo: Učebna ZŠ GJ 
1. Přítomni  
Jméno Kontakt Jméno Kontakt 
Jana Kunášková  p. Turek  
p. Smítková  Romana Wernerová  
Zdeňka Dušková  Eva Šimůnková  
Táňa Honkyšková  Světla Němečková  
Pavel Šveřepa  Martina Veselá  
Jindřich Dvořák  Jiří Brož  
Ředitel školy p. M. Ježek    
2. Program, Rozhodnutí, Informace  
Oblast Přednesl 
1. Finanční rozvaha SRPDŠ: 
 
Stav účtu k 15. 11.  82. 582,- 
 
Podrobné příjmy a výdaje viz. přílohu Finanční rozvaha SRPDŠ 
 
Otázka - velkou část rozpočtu SRPDŠ činí částka (cca 28 tis.) za sběr papíru, který byl letos prodán 
AVE CZ Čáslav - domluvit se s panem Kulhánkem, zda by byl schopný nám příští rok dát stejnou 
cenu, abychom mohli podpořit lokálního podnikatele. 
 
 

Jindřich Dvořák, 
Zdeňka Dušková 

2. Rozpočet SRPDŠ a jeho čerpání ve školním roce 2017/18  
● odsouhlasení financování akcí na základě žádostí učitelů: 

Příspěvek na projekci Vesmír  pro 1. stupeň (p. Čiháková) 
Příspěvek na autobusovou dopravu do Národního divadla (paní Víšková)  - částka bude 
upřesněna 
Příspěvek na mikulášské dárky (p. Ježek) - cca 5 tis. 
Příspěvek na dárky ke dni dětí (p. Ježek) - cca 5 tis. 
Příspěvek na autobusovou dopravu při lyžařském výcviku (p. Ježek) - částka bude 
upřesněna 
Příspěvek na autobusovou dopravu do Německa (pí. Mazalová) - cca 7 tis. 
Příspěvek AŠSK  - žádost pana Blabolila na 20.060 Kč (každoročně - návratnost v 
pořízeném sportovním vybavení pro školu) 
Příspěvek - paní Klempířová 5.000 Kč na vesmírný stan 

● Informovat třídní učitele o možnosti žádat o příspěvek na zajímavou akci pro děti (až do 
vyčerpání rozpočtu/odvolání) 

 

Všichni přítomní 
 

3. Příspěvek SRPDŠ – schválena stávající výše 200Kč/dítě a rok, informace o platbě předají 
žákům třídní učitele  

Všichni přítomní 

4. Diskuze s ředitelem školy p. Ježkem na téma: 
● školní web a jeho návštěvnost - pozvat rodiče k jeho návštěvě 
● stálé  projekty: Mléko do školy, Ovoce a zelenina do škol 
● zákaz vjezdu do areálu školy - rodiče nerespektují, Policie ČR bude dohlížet 
● soutěž školního videa na Facebooku - /consulta.cz/ - hlasování  
● proběhlé (altánek, náměstí, světla, stropy)  a plánované (chodby, nábytek) rekonstrukce 

školy 

Všichni přítomní 
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5. Společné akce SRPDŠ a žáků školy 
● požadavek na větší aktivitu rodičů, aby mohlo být realizováno více společných akcí, tj. při 

avízu další akce, obeslat rodiče emailem s žádostí o pomoc při organizaci. 
● plánované akce, na kterých je možné se podílet: maškarní bál (únor,březen), pohádkový 

les (květen, červen) 
● Pro nové členy - pro získání kontaktů na rodiče se osvědčilo nakopírovat pokyn k vyplnění 

emailu a předat třídnímu učitel, ten vloží do ŽK či úkolníčku 
 

Jindřich Dvořák 

3. Úkoly a akce plynoucí z jednání  
Akce Vlastník Do kdy 
Informovat rodiče a třídní učitele o programu proběhlého jednání SRPDŠ + 
třídní učitele o možnosti žádat o příspěvek 

Důvěrníci 15. 12. 2017 

Zveřejnit zápis ze schůzky na webových stránkách školy Jindřich Dvořák 15. 12. 2017 
Předložit své návrhy na čerpání financí fondu SRPDŠ Důvěrník a třídní učitel V průběhu roku, 

až do vyčerpání 
rozpočtu 

Předat informace o platbě příspěvku žákům všech tříd Třídní učitel 31.1.2018 
   
   
4. Další jednání (pokud již víme) 
Datum:   Čas:   Místo:  ZŠ  
Účel a cíle:   

 
 
Kontakty třídních důvěrníků 
 
1.A. Eva Šimůnková 
2.B. Martina Veselá,  
2.A. pí. Smítková  
2.B. Světla Němečková,  
3.A. Jana Kunášková  
3.B. Aleš Kabourek  
4.A. Monika Klímová,  
4.B. Zdeňka Dušková  
5.A. Jiří Brož  
5.B. Josef Malinák,  
6.    Jindřich Dvořák,  
7.    David Ščerba  
8.    Romana Wernerová 
9.A. Táňa Honkyšová  
9.B. Jana Machová  
 

 
 
721 121 289, s.a.r.a.a.a.ch@seznam.cz 
606604429, vesela.mart@tiscali.cz 
734651218 , katerinasmitkova@email.cz 
739570895, svetla.nemecova@houfek.com 
732 622 598, janakunaskova@gmail.com 
777 296 153, a.kabourek@centrum.cz 
728 802 230 klimova.monika22@email.cz 
604 681 313, zdenka.duskova@seznam.cz 
777283349, broz.gj@seznam.cz 
777 610 700, josef.malinak@gmail.cz 
605 488 271, jindra@elektrodvorak.cz 
739570893, david.scerba@centrum.cz 
739 639 417, romana.wernerova@seznam.cz 
604454128, honkysova@email.cz 
603 912 666, machovigj@email.cz 
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