
Zápis z jednání SRPDŠ 19. 11. 2019 

 

 

Název /účel: Pravidelná schůzka SRPDŠ 

Datum jednání: 19. 11. 2019 Čas: 15:30 – 16:00 

Zapsal: Jana Kunášková Místo: Učebna ZŠ GJ 

1. Přítomni 

Jméno Kontakt Jméno Kontakt 

Jana Kunášková 732 622 598, 

janakunaskova@gmail.c
om 

Aleš Kabourek 777 296 153, 

a.kabourek@centru
m.cz 

Josef Maliňák 777 610 700, 

josef.malinak@gmail.co
m 

Světla Němcová 739570895, 
svetla.trtikova@sez
nam.cz 

Zdeňka Dušková 604 681 313, 

zdenka.duskova@sezna
m.cz 

Helena Smítková 734651218 , 

katerinasmitkova@
email.cz 

Jindřich Dvořák 605 488 271, 

jindra@elektrodvorak.cz 

 David Ščerba 739570893, 

david.scerba@centr
um.cz 

Jiří Brož 777283349, 

broz.gj@seznam.cz 

Pavel Procházka 606888732, 
komen@centrum.cz 

Pavel Procházka 606888732, 
komen@centrum.cz 

Martina Veselá 606604429, 

vesela.mart@tiscali.
cz 

Iva Urbanová 606189500, 
iva.urbanova93@email.c
z 

Eva Šimůnková 721 121 289, 

s.a.r.a.a.a.ch@sezn
am.cz 

 

2. Program, Rozhodnutí, Informace 

Oblast Přednesl 

1. Finanční rozvaha SRPDŠ: 

Stav účtu září 2019: 

Bankovní účet: 88 618, 26 Kč 

Pokladna: 3 683 Kč 

Podrobné příjmy a výdaje viz. přílohu Finanční rozvaha SRPDŠ 

Jindřich Dvořák, 
Zdeňka Dušková 

2. Rozpočet SRPDŠ a jeho čerpání do konce školního roku 2019/20 

● odsouhlasení financování akcí na základě žádostí učitelů a vedení školy bude probíhat 
jako doposud - příspěvky pro jednotlivé třídy budou schválovány členy SRPDŠ na základě 
žádostí podaných učiteli             

Všichni přítomní 

 

3. Slovo p. Hrubé: 

● Plavání probíhá či bude 

● Výměna oken ve školní jídelně 

● Dojde k výměně kotlů v kuchyni 

● Proběhlé audity – mj. I bezpečnostní – bezpečnostní opatření (bezpečnostní folie na 
dveře), zajistit hromosvod…. 

● Do konce roku bude výběrové řízení na funkci ředitele 

Všichni přítomní 

4.    Slovo Jindřicha Dvořáka, odstupujícího předsedy SRPDŠ 

Zopakování smyslu SRPDŠ 

● zastupování zájmů dětí a jejich rodičů vůči škole, obci, státu 
● sjednocování výchovného působení rodiny a školy 

Jindra Dvořák 
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● zprostředkování informací mezi školou a rodiči 
● prosazování opodstatnění názory rodičů na koncepci a realizaci výchovně vzdělávacího 

procesu ve škole 
● spoluvytváření jméno školy 
● propojování školního života s děním v obci 
● ekonomická podpora žáků (zj. podíl na organizaci osvětových, kulturních, společenských a 

sportovních akcích) - zejména v tomto bodě současný předseda apeluje na ostatní členy, 
aby se více zapojili při organizaci společenských akcí pro děti, např. únorový maškarní bál 
(organizuje p. Šveřepa a p. Dvořák) 

SRPDŠ potřebuje nového předsedu nebo rozdělit tyto úkoly mezi stávající členy: 

● funkce předsedy SRPDŠ 
● řešení financí, správa účtu 
● koordinuje ostatní důvěrníky  - svolává schůzky, koordinuje schvalování žádostí o 

příspěvek na akce pro děti (mezi učiteli a důvěrníky) 
● předává informace od vedení školy dále důvěrníkům a ti rodičům 
● vede schůzky důvěrníků 
● organizuje spolu s dalšími rodiči sběr papíru 
● vymýšlí zajímavý program pro děti, který zároveň tak přinést do rozpočtu další finance 

● Důvěrníci prvních tříd: 
1.A.- Adéla Pecová, 736119595, adelapecova@seznam.cz  

1.B.- Eva Pospíšilová, 776194201, evca.pospisilova@seznam.cz 

5.    Společná témata 

● Požadavek na zasílání elektronického vyúčtování obědů (ačkoliv bylo poskytovatelem 
služby icanteen řečeno, že toto lze, podle vedoucí školní jídelny nelze, ale navrhuje, že na 
žádost toto vyúčtování zašle) 

● Požadavek na prověření možnosti v elektronické ž. knížce zasílat zprávu více učitelům (v 
tuto chvíli lze jen třídnímu). Bohužel vedení školy nemá kontakt na firmu, která 
implemetovala ežk, ale pí. Hrubá slíbila zjistit 

● Příjezdová cesta – stále rodiče porušují zákaz vjezdu a je to velmi nebezpečné – 
požadavek na kontrolu. Návrh kamerového systému či kontrol Policie ČR 

Jindřich Dvořák 

3. Úkoly a akce plynoucí z jednání    

Akce Vlastník Do kdy 

Informovat rodiče a třídní učitele o průběhu proběhlého jednání SRPDŠ 
(zaslat rodičům emailem) 

Důvěrníci 15. 1. 2020 

Zveřejnit zápis ze schůzky na webových stránkách školy Jindřich Dvořák 15. 1. 2020 

Vyřešeno předsednictví SRPDŠ – každý důvěrník se stará o svou třídu a 
komunikuje s třídním učitelem. Pokud mít potřebu konzultovat s ostatními 
důvěrníky např.žádost o finanční příspěvek – napíše hromadný mail o 
názor. 

Důvěrníci 15. 1. 2020 

   

   

4. Další jednání (pokud již víme) 

Datum:  Čas:    Místo:   ZŠ 

Účel a cíle:    

 
 
 
 
 
 
 

mailto:evca.pospisilova@seznam.cz

