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Zápis ze schůze Rady rodičů konané dne 18. 10. 2021 

Přítomni: Renata Nováková, Lucie Janatková, Iva Doležalová, Edita Dvorná, Klára Dvořáková, Dana 
Janušková, Jiří Štastný, Jana Rodr Šálková 

   
Omluveni:  Hana Davídková, Daniela Tošnerová, Barbora Jirešová, Petra Hrušková – všechny plná 

moc Renatě Novákové  
 
Nepřítomni:   Anna Izabela Popelková, David Havlíček, Vít Verner, Petra Šefčíková, Petra Hánlová,  

Jana Widtmannová, Zuzana Bendová 
 
 
Zahájení schůze: 17.30 hod. 
Ukončení schůze: 18.00 hod.  

Rada rodičů je usnášeníschopná. 

Program: 1) kontrola usnesení schůze Rady rodičů z 22. 6. 2021, 
  2) rozpočet na rok 2021/2022, 
  3) úprava pravidel pro čerpání příspěvků, 

4) nové projekty, 
5) volba nového předsedy, 
6) diskuse. 
 

Ing. Renata Nováková zahájila schůzi a konstatovala, že schůze je usnášeníschopná.  
 

1) Kontrola usnesení schůze Rady rodičů ze dne 22. 6. 2021 

Ing. Renata Nováková přednesla zprávu o plnění usnesení z online schůze dne 5. 11. 2020  
a o čerpání schválených příspěvků za školní rok 2020/2021. Zpráva o plnění usnesení je přílohou č. 1 
tohoto zápisu. 

Usnesení: Rada rodičů schválila všemi hlasy zprávu o plnění usnesení z předchozí schůze. 

2) Rozpočet na rok 2021/2022 

Členové se seznámili se stavem financí a s počty vybraných příspěvků na jednotlivé třídy. Dle zprávy o 
hospodaření spolku je stav účtu k 18. 10. 2021 77.207,27 Kč, v pokladně  8.760,- Kč. Zpráva  
o hospodaření spolku je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Navržený rozpočet pro školní rok činí 80.000,- Kč 
stejně jako v roce předchozím. 

Usnesení: Rada rodičů schválila všemi hlasy rozpočet pro školní rok 2021/2022 ve výši 80.000,- Kč. 

 
3) Úprava pravidel pro čerpání příspěvků 
 
Vzhledem k postupnému výběru příspěvků bude průměrný příspěvek 5. a 9. tříd vypočítáván až podle 
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stavu k 31. 12. každého kalendářního roku. V lednu následujícího roku budou třídní učitelé seznámeni 
s výší příspěvku na třídní akci. Bude tak zajištěno, že i v páté a deváté třídě bude započítáno maximum 
vybraných příspěvků. 
 
Rada rodičů požaduje, aby byla veřejnost důsledně informována o financování jednotlivých projektů 
z prostředků SRPŠ. 
 
Usnesení: Rada rodičů schválila všemi hlasy úpravu pravidel pro čerpání příspěvků. 

4) Nové projekty 
 
Spolek pro letošní školní rok obdržel prozatím jediný požadavek na financování nového projektu, a to 
dotykového panelu v ceně 69.000,- Kč. 

Usnesení: Rada rodičů schválila všemi hlasy financování dotykového panelu pro školu v ceně 69.000,- 
Kč. 

5) Volba nového předsedy 

Ing. Renatě Novákové skončilo volební období. Na novou předsedkyni spolku byla navržena Lucie 
Janatková. Zápis do veřejného rejstříku zajistí Ing. Renata Nováková. 

Usnesení: Rada rodičů schválila 11 hlasy novou předsedkyni Spolku, 1 volitel se zdržel. 

5) Diskuse 

Všichni zástupci byli vyzváni k informování rodičů o práci SRPŠ (na schůzkách či jinak) a potřebě vyzvání 

k úhradě příspěvků. 

Příští schůze Spolku i Rady rodičů se bude konat na jaře 2022. 

Zapsala Ing. Renata Nováková  
18. 10. 2021 


