Zápis ze schůzky rady SRPŠ ZŠ Sportovní v UH

ze dne 26.11.2015

Místo konání: Jazyková učebna č. 11, ZŠ Sportovní v UH
Přítomní:

I. A
I. B
I. C
II. A
II. B
II. C
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. C
V. A
V. B
VI. A
VI. C
VII. A
VII. B
VII. C
VIII. A
VIII. B
VIII. C
IX. A

Jitka Vlachynská
Magda Pančochová
Iva Pálková
Lucie Vávrová
Marcela Šmídová
Jana Surá
Ing. Petr Taft
Jana Reháková
Jan Paule
Miriam Horčičková
Andrea Hrubá
Mgr. Radmila Chromková
Pavla Stodůlková
Petra Bujáková
Martina Zlomková
Renáta Polišenská
Jitka Bublíková
Dagmar Trúchla
Ing. Radka Blahová
Miroslava Šellová
Hana Bartošková
Mgr. Ladislav Dejmek

Nepřítomni:

IV. B
VI. B
IX. B
IX. C

Hana Potyková
Helena Horáková
Olga Dziacká
Ivana Kamarádová

Hosté:

Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy, od bodu projednávání přístřešku na kola

Program:
Změna názvu sdružení – nový občanský zákoník
Změna stanov spolku
Volba revizní komse
Změna účtu – ČSOB

Fio

Změna výše příspěvku do sdružení
Fungování sdružení - zobrazovani informaci na webu školy
Přístřešek na kola – dalsi postup, schválení příspěvku jako daru
Stav a čerpání prostředků
Rozpočet na rok 2016

Vypracoval:

Petr Taft
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Změna názvu sdružení – nový občanský zákoník
Kvůli novému občanskému zákoníku (NOZ) je nutné do konce roku 2015 změnit název sdružení tak,
aby s ním byl v souladu - název musí být jednoznačný v rámci celé ČR, spadá pod spolky. Jsou možné
tři varianty změny názvu:
-

Uvedení slova “spolek” v názvu
Uvedení sousloví “zapsaný spolek” za názvem
Uvedení zkratky “z.s.” za názvem

Byly dány a diskutovány dva následující návrhy
-

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti, z.s.

Byl odhlasována první varianta.

Změna stanov spolku
Bylo odhlasováno, že za každou třídu bude zvolen vedle třídního důvěrníka také jeho náhradník, který
se bude účastnit schůzek rady v případě nemožnosti účasti důverníka.
Tím pádem by měla mít každá třída na schůzce rady svého zástupce (buď důvěrníka nebo jeho
náhradníka).
Do konce roku 2016 musí být upraveny stanovy spolku tak, aby byly v souladu s novým občanským
zákoníkem. Bude se realizovat v roce 2016.

Volba revizní komise
Podle stanov má být zvolena tříčlenná revizní komise – zde byli zvoleni důvěrníci ze tříd I.B, I.C a 8.B,
jmenovitě
I. B
Magda Pančochová
I. C
Iva Pálková
VIII. B Miroslava Šellová

Změna účtu ČSOB

Fio

Seznámení se skutečností, že při přepisu podpisového práva na nového předsedu bylo domluveno
odpuštění poplatků za vedení účtu, které bylo bankou podmíněno elektronickými výpisy (možné
nastavení i zasílání na mail). Toto odpuštění bylo realizováno výjimkou a je pouze na jeden rok.
Byl diskutován transparentní účet u FIO banky (všichni přístup ke čtení)? Zjistit další informace a
přemístit konto od ČSOB, pokud bude vše bezplatné? FIO má v UH pobočku, je bezpoplatkové nejen
u vedení účtu, ale i u platebních příkazů
Byl odsouhlasen přestup k Fio bance se zřízením transparentního účtu. Toto provede předseda
společně s hospodářkou.
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Změna výše příspěvku do sdružení
Bylo odsouhlaseno zvýšení příspěvku z dosavadních 250 Kč na 300 Kč.

Fungování sdružení – zobrazování informací na webu skoly
Návrh a diskuze změn fungování sdružení
-

-

-

Schůzky SRPŠ pravidelně vždy před třídními schůzkami, svolávání mailem
Zástupci tříd by měli následně informovat třídy o dění v SRPŠ
Pokud se zástupci tříd (třídní důvěrníci) nemohou účastnit schůzek rady SRPŠ, které jsou před
třídními schůzami, měli by za sebe nechat zvolit někoho, kdo se účastnit může
Zástupci by měli sbírat informace ze tříd, od rodičů, spolu s návrhy, kde může sdružení škole
pomoci, s čím jsou rodiče ve škole nespokojeni apod. Tzn. aby bylo sdružení aktivním
partnerem a pomocníkem školy
Při problémech / nespokojeností s vyučujícím: nejdříve přes důvěrníka jednání se
samotným učitelem, následně třídním a až při nezlepšení situace přes SRPŠ na ředitele
školy
Komunikace přes web – zápisy ze schůzek budou vyvěšeny na webu školy bez zaheslování
Pokud pan ředitel bude souhlasit, upraví se web školy tak, aby mohli rodiče přímo
kontaktovat SRPŠ přes web školy pomocí formuláře na něm umístěném, případně mohli
poslat maila svému zástupci ze seznamu
Paní Stašková slíbila dodat veškeré materiály do vánoc, následně budou vyvěšeny
Více využívání komunikace pomocí emailu uvnitř rady
seznam důvěrníků/zástupců včetně mailu (telefon)?

Bylo odsouhlaseno zveřejnění seznamu důvěrníků na webu školy – pouze třídy, jména a emailu.
Telefonický kontakt nebude na webu zveřejnňován, ale měl by být rodičům známý z třídních schůzek.

Přístřešek na kola
K tomuto bodu byl přizván I ředitel školy, který seznámil radu s průběhem realizace přístřešku na
kola.
Byl odhlasován dar 190 tisíc Kč na rok 2015 na přístřešek (změna z původních 180 tisíc) s rozdělením,
že 180 tisíc bude darováno škole a 10 tisíc zaplaceno architektovi Ing. arch. Luďku Obalovi za návrh,
projektovou dokumentaci a statický posudek přístřešku.
Stojany na kola budou dodány svářečskou školou v Uh. Hradišti za cenu 81.600 Kč na jaře 2016. Na
jejich spolufinancování se odhlasuje příspěvek na příští schůzce dle možností SRPŠ – podle množství
vybraných prostředků.

Stav a čerpání prostředků
Seznámení se stavem konta 192 tisíc Kč a plánovaným čerpáním 180 tisíc jako schváleného příspěvku
– daru škole
-3/4-

Zápis ze schůzky rady SRPŠ ZŠ Sportovní v UH

ze dne 26.11.2015

Rozpočet na rok 2016
Vzhledem k nutnosti financovat druhou fázi přístřešku, osazení stojany na kola, bylo SRPŠ požádáno
ředitelem o spolufinancování.
Hospodářkou byl představen návrh rozpočtu, který se ale změní v důsledku pozdějšího vybrání
nového příspěvku 300 Kč.
Návrh rozpočtu tedy bude schválen až na jarní schůzce SRPŠ s aktuální znalostí příjmů.
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