
Zápis ze schůzky sdružení rodičů a přátel školy 
Datum | čas 21. 9. 2021 v 16:00 | Schůzku svolal Zdeněk Horáček 

Účastníci 

Seznam účastníků – viz prezenční listina; maximální počet účastníků = 19; přítomný počet účastníků = 14 

Úvodní slovo předsedy SRPŠ Zdeňka Horáčka 

Seznámení s programem schůzky a úvodní slovo p. Horáčka. Představení nových zástupců tříd, 
představení vedení školy. 

Program: 

1. Zahájení, aktualizace členů SRPŠ dle podpisové listiny 
2. Úvodní slovo ředitelky školy 
3. Čerpání rozpočtu ve školním roce 2020/2021 
4. Výše příspěvku na školní rok 2021/2022 
5. Schvalování rozpočtu pro školní rok 2021/2022 
6. Zvýšení transparentnosti SRPŠ 

Úvodní slovo ředitelky školy 

Paní ředitelka Rejnartová seznámila přítomné s následujícími body: 

1. Anonymní oznámení na zpronevěru peněz z fondu SRPŠ – na Policii ČR bylo podáno anonymní 
oznámení na zpronevěru peněz z fondu SRPŠ, pravděpodobně podal někdo z rodičů; výslechu na 
PČR se zúčastnil předseda Z. Horáček, paní ředitelka a paní hospodářka; PČR konstatovala, že 
veškeré zápisy, podklady a vedení účetnictví je transparentní a v souladu se stanovami a 
příslušnými zákony ČR 

2. Informace o personálních změnách v učitelském výboru – zvýšení počtu učitelů, více asistentů 
pedagogů (prakticky již v každé třídě); zástupkyně pro 1. stupeň – paní Konečná, zástupce pro 2. 
stupeň – pan Zouzalík, zástupkyně pro Montessori – paní Holá 

3. Informace o počtu žáků – počet žáků = 422 (mimo Montessori) 
4. Aktivity školy – průběžně budou zveřejňovány na webu školy 

Čerpání rozpočtu ve školním roce 2020/2021 – viz příloha 

1. Zůstatek z roku 2019/2020 = 109.036,30 Kč 
2. Příjmy = příspěvky = 171.050 Kč 
3. Vyčerpáno = 114.398,03 Kč – podrobnosti v přiložené příloze 
4. Zůstatek = 165.688,27 Kč – tento zůstatek se převede k čerpání do roku 2021/2022 

 

Položka kopírování = 62.378,39 Kč – jelikož jde každoročně o nejvyšší položku v rozpočtu, navrhl p. Kout 
jiné možnosti řešení. Pan Horáček s panem Koutem osloví společnost Kasro, se kterou má SRPŠ 
podepsanou smlouvu o provozování tiskárny a pokusí se domluvit na lepších podmínkách. Paní 
hospodářka dodá podklady o počtu kopií a detaily smlouvy. 

 



 

Výše příspěvku pro školní rok 2021/2022 

Na základě kalkulací a návrhu čerpání rozpočtu předloženého vedením školy je nutné stanovit výši 
příspěvku pro tento rok. 

Dle podkladů od paní hospodářky o počtu zaplacených/nezaplacených příspěvků v jednotlivých třídách 
v loňském roce odhadujeme cca 85% zaplacených příspěvků z maxima možného. 

Při výši příspěvku 500 Kč/žák bude možné čerpat částku 179.000 Kč (+ převod z roku 2020/2021 = 
165.688,27 Kč), celkem tedy 344.688,27 Kč. 

Při výši příspěvku 300 Kč/žák bude možné čerpat částku 107.400 Kč (+ převod z roku 2020/2021 = 
165.688,27 Kč), celkem tedy 273.088,27 Kč. 

Proběhlo hlasování o výši rozpočtu: 

 Pro částku 500 Kč hlasovalo 11 přítomných zástupců tříd 
 Pro částku 300 Kč hlasovali 3 přítomní 
 Nikdo se nezdržel 

Plénum SRPŠ odsouhlasilo výši příspěvku pro školní rok 2021/2022 ve výši 500 Kč/žák. 

Je možné hradit pololetně v částkách 250 Kč a 250 Kč, a nebo jednorázově, a to buď hotově nebo převodem 
na účet SRPŠ – 980914309/0800; do poznámky je nutné uvést jméno a příjmení dítěte a třídu. 

Schvalování rozpočtu pro školní rok 2019/2020 – viz příloha zápisu 

Paní ředitelka Rejnartová předložila plán čerpání rozpočtu na školní rok 2021/2022 a návrh jeho čerpání. 
 
V rámci diskuze byly odsouhlaseny jednotlivé položky rozpočtu včetně návrhu čerpání (viz příloha). 

Při výši příspěvku 500 Kč/žák bude možné čerpat částku 179.000 Kč (+ převod z roku 2020/2021 = 
165.688,27 Kč), celkem tedy 344.688,27 Kč. Očekávané čerpání rozpočtu je ve výši 326.350 Kč. 

Proběhlo hlasování o rozpočtu a čerpání pro školní rok 2021/2022: 

 Souhlasím s předloženým rozpočtem – hlasovalo 14 přítomných zástupů tříd 
 Nesouhlasím s předloženým rozpočtem – nikdo nehlasoval 
 Nikdo se hlasování nezdržel 

Plénum SRPŠ odsouhlasilo předložený rozpočet. 

Zvýšení transparentnosti SRPŠ 

Na web školy v části SRPŠ budou zveřejněny zápisy SRPŠ, čerpání rozpočtu a schválený rozpočet pro rok 
2021/2022. 
Všechny podklady k čerpání rozpočtu za minulý rok jsou k náhledu po domluvě u paní hospodářky 
Burianové. 

Další schůzka 

Pan Horáček zašle mailem termín a místo dalšího setkání. Pokud nebude nutné dříve, další předpokládaná 
schůzka proběhne opět hodinu před dalšími třídními schůzkami, tedy 16. 11. 2021 v 16:00 h. 

Schůzka SRPŠ byla ukončena v cca 16:55 h. 

 

Zápis provedla: Štěpánka Bacílková (místopředsedkyně SRPŠ a zástupce za 5.B) 


