
Zápis ze schůzky sdružení rodičů a přátel školy 
Datum | čas 16. 11. 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.  

Program: 

1. Zahájení, podpis prezenční listiny 
2. Úvodní slovo ředitelky školy 
3. Smlouva s KASRO - tiskárna 
4. Informace o stavu vybraných příspěvků na SRPŠ 
5. Nominace na předsedu a místopředsedu spolku 
6. Školní jarmark 
7. Dotační programy od Kraje nebo Magistrátu 

Úvodní slovo ředitelky školy 

Paní ředitelka Rejnartová připravila důležité informace na jednání výboru: (kompletní seznam je přílohou 
tohoto zápisu). 

Paní ředitelka výslovně zmínila některé body: 

1. Vyhodnocení vnějšího image školy, testování klimatu – ve spolupráci se zřizovatelem se letos 
škola zapojí do akce SCIO – Mapa školy; dotazníky pro zpětnou vazbu budou k dispozici přes 
Bakaláře 

2. Škola a družina připravuje mnoho aktivit – akce v družině, velmi aktivní je Školní parlament  
3. Personální změny 
4. Plošné testování dětí -  COVID – informace v Bakalářích – 22.11 a 29.11.; škola nemůže nařídit 

karanténu, to může pouze KHS 

 

Smlouva s KASRO - tiskárna 

Pan Horáček uspořádal schůzku s panem Archalousem, zástupcem společnosti Kasro, se kterou má SRPŠ 
podepsanou smlouvu o provozování tiskárny. Smlouva je podepsaná na 60 měsíců, konec smlouvy 
04/2022.  

Pokud bude tiskárna po technické stránce v pořádku, pravděpodobně by odpadl  v dalším období měsíční 
nájem stroje ve výši 899 Kč měsíčně.  

Tisk i provozní náklady a výše nájmu jsou srovnatelné s jinými poskytovateli. 

 

 

 



Informace o výši příspěvku pro školní rok 2021/2022 

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

Paní Burianová před schůzkou připravila podklady o aktuálně vybrané částce. V tuto chvíli je vybráno ca 
144.000 Kč. Vzhledem k tomu, že někteří rodiče platí příspěvek pololetně, očekáváme další platby ještě na 
začátku 2. pololetí a zatím tato částka je velmi pěkný průběžný výsledek. Důvěrníci poděkují na třídních 
schůzkách v jednotlivých třídách rodičům, případně požádají ještě o doplacení.  

Nominace na předsedu a místopředsedu spolku 

Předseda spolku pan Horáček vyzval důvěrníky k tomu, aby se nanominovali na předsedu, případně 
místopředsedu spolku. Pro pana Horáčka je letošní školní rok poslední a bude třeba provést nové volby. 

Jelikož se předseda zapisuje u rejstříkového soudu, bylo by dobré, aby volba proběhla na schůzce v dubnu 
2022 a zvážit kandidaturu by měli především zástupci nižších ročníků, kteří budou ve spolku ještě delší 
dobu. 

Školní jarmark 

Aktuální podmínky nedovolí uspořádání Vánočního jarmarku. Vedení školy i spolek se přiklání 
k uspořádání jarního/velikonočního jarmarku. Vhodný termín vybereme společně s vedením školy. 
Veškeré další aktivity a přípravy budeme řešit na začátku druhého pololetí. 
 

Dotační programy na volnočasové aktivity školy – Kraj nebo Magistrát 

Paní ředitelka připomněla, že některé dotační programy, které vypisuje Kraj nebo Magistrát, může čerpat 
nejen škola, ale i spolek. 
Pohlídáme vypsané programy a ve spolupráci s vedením školy zkusíme podat žádosti na mimoškolní 
aktivity. 
 

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 12. 4. 2022 v 16:00 h. 

Schůzka SRPŠ byla ukončena v cca 16:40 h. 

 

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


