
Zápis ze schůzky sdružení rodičů a přátel školy 
Datum | čas 13. 9. 2022 v 16:00 | Schůzku svolal Jan Vaněk 

Účastníci 

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

Úvodní slovo předsedy SRPŠ Jana Vaňka 

Seznámení s programem schůzky a úvodní slovo p. Vaňka.  

Oficiální změna předsedy s účinností od 1. 9. 2022 je již vyřešena změnou v rejstříku. Funkční období je 3 
roky, tedy do 31. 8. 2025. 

Mailová adresa všech důvěrníků – prozatím fungujeme přes společnou adresu 
zdenek.horacek.srps@partners.cz. Najdeme jinou možnost hromadné korespondence. 

Kdykoli je možné kontaktovat pana předsedu nebo místopředsedkyni – telefonní čísla a mailové adresy 
budou uvedeny v e-mailu spolu se zápisem a všemi přílohami. 

Program: 

1. úvodní slovo předsedy SRPŠ a přivítání nových členů – zástupci 1. tříd 
2. úvodní slovo ředitelky školy 
3. čerpání rozpočtu ve školním roce 2021/2022, zůstatek k převedení 
4. návrh rozpočtu a čerpání pro školní rok 2022/2023 
5. další podněty k řešení 

Úvodní slovo ředitelky školy 

Škola má ve školním roce 2022/2023 642 žáků na běžných a Montessori třídách. Kapacita školy je 650 žáků.  

Kapacita školní družiny je 250 žáků, přihlášených je 246 žáků. Rozděleni jsou do 9 oddělení, podařilo se 
umístit všechny zájemce z 1. – 5. tříd. 

Škola má 98 zaměstnanců, v tuto chvíli ještě probíhá obsazování pozic asistentů pro ukrajinské žáky – ještě 
5 asistentů chybí. 

Na konci prázdnin byla zahájena rekonstrukce hřiště u druhého stupně. Plán ukončení je do 31. 12. 2022. 
Vzhledem k problémům s prorostlými kořeny a statikou sousední budovy je předpoklad, že termín 
ukončení nebude splněn a rekonstrukce se protáhne.  

Programy prevence – škola využívá dotační programy, částečně hrazeno SRPŠ (v návrhu rozpočtu částka 
43.000 Kč) 

Činnost parlamentu – není v tuto chvíli hrazena ze SRPŠ, ale dotací od Magistrátu. 

Pozvánka na akci Parlamentu – Food festival – sobota 24. 9. 2022 od 9:00 h do 12:00 h – prostranství před 1. 
stupněm venku. K dispozici zastřešené stánky. Škola nechala vyrobit vlastní rozvaděč elektřiny, který bude 
využíván na další podobné akce. SRPŠ podpoří tuto akci částkou 25.000 Kč zejména na pronájem stanů. 
Akce byla již několikrát odkládána. Třídy po ročnících budou mít své stánky. Prosíme o spolupráci rodičů 
při přípravách. Výtěžek zůstane třídám. Pozvánka bude na webu i FB školy.  



Čerpání rozpočtu 2021/2022, zůstatek k převedení  

Paní Burianová před schůzkou připravila podklady o příjmech a výdajích v uplynulém školním roce 
2021/2022. Tabulka vyúčtování je přílohou tohoto zápisu. 

Zůstatek k 31. 8. 2021 = 165.688,27 Kč 

Příjmy (příspěvky) za školní rok 2021/2022 = 169. 550 Kč 

Celkové příjmy = 335.238,27 Kč 

Celkové výdaje = 310.211,31 Kč 

 

Zůstatek k 31. 8. 2022 = 25.026,96 Kč 

Návrh rozpočtu a čerpání pro školní rok 2022/2023, výše příspěvku pro tento školní rok 

Vedení školy představilo plénu SRPŠ návrh čerpání rozpočtu pro školní rok 2022/2023. Je přílohou tohoto 
zápisu. 

Dle statistik z minulých let se vyberou příspěvky od rodičů v cca 80 – 85%. V loňském roce se podařilo 
vybrat cca 80% z maximální možné částky (tj. počet dětí x příspěvek) 

 

Výše příspěvku byla plénem SRPŠ odsouhlasena na částku 500 Kč/1 žák.  

Pozn: z pléna vzešly návrhy na navýšení příspěvku nebo určení minimálního příspěvku. Výši příspěvku na 
školní rok 2023/2024 plénum prodiskutuje a odsouhlasí na dubnové schůzce. 

 

Zůstatek k 31. 8. 2022 = 25.026,96 Kč 

Předpokládaný příjem = 200.000 Kč 

K čerpání ve školním roce = cca 225.000 Kč 

Předpokládané výdaje = 216.500 Kč 

 

Proběhlo hlasování o schválení rozpočtu a jeho čerpání na školní rok 2022/2023. 

Pro variantu ANO, souhlasím s předloženým návrhem, hlasovalo 14 přítomných. 

Pro variantu NE, nesouhlasím s předloženým návrhem, nehlasoval nikdo. 

Hlasování se nikdo nezdržel. 

Plénum SRPŠ tak jednomyslně odsouhlasilo rozpočet a jeho čerpání na školní rok 2022/2023. 

Čerpání rozpočtu, stejně tak výši vybraných příspěvků budeme sledovat. Je možné, že ke konci školního 
roku budeme moci podpořit i jiné aktivity, které v minulých letech SRPŠ podporovalo (např. loučení s 9. 
třídami). 

Další schůzka 

Další schůzka pléna SRPŠ proběhne v úterý 15. 11. 2022 v 16:00 h. Pozvánka bude poslána. 

 

 

Zápis provedla: Štěpánka Bacílková (místopředsedkyně SRPŠ a zástupce za 6.B) 


