
23.11.2022, Aleš Kabourek, Zdena Dušková, Jana Kunášková



• Podporujeme 
• finančně či organizačně projekty, exkurze a vzdělávací aktivity školy

• Komunikujeme 
• s vedením školy v případě podnětů ze tříd nebo novinek ze školy 

• Organizujeme 
• mimoškolní aktivity (sběr papíru, rozloučení se školním rokem, aj.)



▪ Výdaje celkem 63.617,-

▪ Příjmy celkem 63.628,-

▪ Stav účtů srpen 22: 64.472,-

▪ Stav pokladna 1.597,-

▪ Čerpání září 22:

▪ Plavání 29.240,-

▪ Kola 19.200,-

▪ Spolek má nový b.ú. u Fio Banky



▪ Navrhovaná částka je nově 
250Kč na dítě a rok 22/23

▪ Předpokládaný příjem z 
příspěvků je cca 62 tis. Kč na 
školní rok.

▪ Skutečnost bývá významně 
nižší (!)

▪ Další příjmy z činnosti sdružení 
(sběr papíru, burzy, dary …)

▪ V roce 22/23 podpoříme opět:

▪ Drobné pomůcky a vybavení

▪ Sportovní aktivity

▪ Exkurze

▪ Soutěže

▪ Dopravu

▪ Výlety

▪ Nově odměny za reprezentaci 
školy – rozpočtově 3000 Kč



▪ Na funkci bude nejpozději ke konci roku 22/23 rezignovat současný tým vedoucích

▪ Předseda spolku

▪ Hospodářka spolku

▪ Zástupkyně předsedy spolku

▪ Spolek žádá o aktivní zapojení rodičů z tříd nižších ročníků v organizaci práce 
spolku a jeho vedení.

▪ Současný tým vše řádně vysvětlí, předá a zaučí.



▪ Informace od ředitelky školy Mgr. A. Víškové
▪ Škola má aktuálně 332 žáků, 5 žáků mimo republiku, 40 dětí se speciální potřebou vzdělávání, 

10 z nich podle vlastního individuálního plánu.

▪ 68 pracovníků THP ve škole, 8+4 ve školce, družina je využitá na maximum.

▪ 26 cizinců, 12 z nich azylantů – toto neomezuje přijímání žáků české národnosti

▪ Školka 90 dětí, 3 se statusem azylanta (rozpočet až 12 dětí)

▪ Jídelna kapacita 400 obědů, nyní navýšeno na 500 obědů denně, kvalita jídla je dobrá

▪ Doplňková činnost školy - pronájem učebny autoškola, pěvecký soubor, volby…

▪ Akce školy – vše na webu, zájezdy do UK, ….vánoční aktivity….

▪ Investice do školních zařízení - Jídelna a dostavba školních budov….projekty zpracovány a 
žádost o dotace v realizaci (např. dostavba školy = 80MCZK, 25% dává město).

▪ Informace od Mgr. J. Blabolila o fungování sportovních aktivit s ASŠK

▪ Diskuse nad možnostmi dalších přivýdělků do sdružení 
▪ sběr dalších druhotných surovin pod 



▪ Schválen příspěvek do SRPDŠ na žáka ve výši 250,- Kč na školní rok

▪ Informaci k placení pošle vedení SRPDŠ přes elektronickou žákovskou knížku do konce 
prosince 22

▪ Schválena rozpočtová částka na odměny žákům ve výši 3000,- Kč

▪ Schůze se zúčastnili:

▪ Kabourek, Dušková, Smitkova, Němcová,  Šulcová Soňa, Pospíšilová Eva, Pospíšilová Petra, 
Veselá Martina,  Kunaskova J. (v zastoupení),  Křivská 1.B, Hnědá Andrea, Kotenová Jana, 
Kratochvílová,  Pechová Adéla, Liptaková 1.A.


