
Zápis z jednání SRPDŠ 9. 11. 2016 

 

Strana 1 

Název /účel: Pravidelná schůzka SRPDŠ 

Datum jednání:  9. 11. 2016 Čas: 15:00 – 16:00 

Zapsal: Jana Kunášková Místo: Učebna ZŠ GJ 

1. Přítomni  

Jméno Kontakt Jméno Kontakt 

Jana Kunášková  p. Turek, Monika Klímová  

p. Smítková  Romana Wernerová  

Zdeňka Dušková  Renata Pařízková  

Táňa Honkyšová  Světla Němcová  

Pavel Procházka  Jitka Hořčičková  

Jindřich Dvořák  Pavel Šveřepa  

Ředitel školy p. M. Ježek  Josef Maliňák  

2. Program, Rozhodnutí, Informace  

Oblast Přednesl 

1. Finanční rozvaha SRPDŠ: 

Stav účtu k 31. 8. 2016  92 633,42,- 

Pokladna k 31.8. 2016     6 821,00,- 

Výdaje:  

Plavání: 27 170,- 

Cestovné soutěže: 578,- 

Příjmy:  

Dětský den: 4 533,-  

 

Stav účtu k 31. 10. 2016 80 552, 21,- 

Pokladna k 31. 10. 2016 10 796,- 

 

Jindřich Dvořák, 
Zdeňka Dušková 

2. Rozpočet SRPDŠ a jeho čerpání ve školním roce 2016/17 - SRPDŠ  

 odsouhlasení financování akcí na základě žádostí účitelů: 

Přednáška Radka Bangy (Gipsy CZ) – Prevence sociálně patologických jevů pro žáky 4. – 
9. tříd ve výši 8998,-Kč (na základě žádosti pí. A. Víškové) 

Exkurze na letišti v Chotusicích v rámci volby povolání pro žádky 8. – 9. tříd ve výši 3200,- 
jako příspěvek na dopravu (na základě žádostí pí. Ing. Šidáková a pí. Mgr. Mazalová) 

ŠSK – ve výši 20 000Kč (na základě žádosti p. J. Blabolila) – za tuto vloženou částku 
obdrží škola 10 000Kč na nákup sportovního náčiní a vybavení 

Mikulášská  nadílka pro děti (na žádost vedení školy) – 7 000,- 

 po proplacení výše uvedených akcí zbývá v rozpočetu cca 20 000,- k uvolnění (cca 
30 000,- ponecháme jako rezervu) 

 k čerpání zbylých financí bude dána pobídka učitelům k předkládání žádostí na 
financování akcí pro žáky. Žádosti budou schvalovány a propláceny podle data jejich 
podání až do vyčerpání rozpočtu 

Všichni přítomní 

 

3. Příspěvek SRPDŠ – schválena stávající výše 200Kč/dítě a rok, informace o platbě předají 
žákům třídní učitele (vybírán bude v únoru 2017) 

Všichni přítomní 
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4. Diskuze s ředitelem školy p. Ježkem na téma: 

 změny ve školním řádu (omluvenky, zákaz používání mobilních telefonů) 

 nové projekty: Mléko do školy, Ovoce a zelenina do škol, Zdravá jídelna 

 změny v platbách školních akcí – nad 300,- bezhotovostní platba (např. lyžařský výcvik) 

 Paní Honkyšová jako důvěrnice s paní Vidourkovou se podílí na otevření nového kroužku 
BADMINTON, který bude probíhat každou středu od 15:30 do 16:30 v sokolovně. 

 Paní Kratochvílová Jarmila se stala patronkou školy. Je držitelkou současného světového 
rekordu v běhu na 800 m, který vytvořila v Mnichově 26.7.1983.  

Všichni přítomní 

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 s žádostí o pomoc při organizaci. 

 plánované akce, na kterých je možné se podílet: maškarní bál(únor,březen), pohádkový 
les (květen, čeven) 

 Smyslem sdružení SRPDŠ je zprostředkovat akce nad rámec školní výuky (divadla, 
exkurze, sport). Sdružení většinou pomáhá finančně, ale může být také nápomocno při 
různých akcích školy.  Představa předsedy – více organizovat akce pro děti – např. 
drakiáda, maškarní bál, dětský den, pohádkový les, Mikuláš, masopust, atd…. 
samozřejmě ve spojení s rodiči z celé školy. 

 

 

Jindřich Dvořák 

Zdeňka Dušková 

3. Úkoly a akce plynoucí z jednání    

Akce Vlastník Do kdy 

Informovat rodiče a třídní učitele o programu proběhlého jednání SRPDŠ Důvěrníci 30.11. 2016 

Zveřejnit zápis ze schůzky na webových stránkách školy Jindřich Dvořák 30.11.2016 

Zaslat návrhy na společné akce rodičů a dětí pod záštitou SRPDŠ Rodiče žáků, třídní 
učitelé, důvěrníci 

Kdykoliv během 
roku 

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 31.1.2017 

   

   

4. Další jednání (pokud již víme) 

Datum:  ? Čas:    Místo:   ZŠ  

Účel a cíle:    

 
 


