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

 

Přítomní:  I. A Jitka Vlachynská 
I. B Magda Pančochová 
I. C Iva Pálková 
II. A Lucie Vávrová 
II. B Marcela Šmídová 
II. C Jana Surá 
III. A Ing. Petr Taft 
III. C Jan Paule 
IV. A Miriam Horčičková 
IV. B Markéta Hlaváčková 
IV. C Andrea Hrubá 
V. A Mgr. Radmila Chromková 
V. B Pavla Stodůlková 
VI. A Petra Bujáková 
VI. B Helena Horáková 
VI. C Martina Zlomková 
VII. A Renáta Polišenská 
VII. B Jitka Bublíková 
VII. C Dagmar Trúchla 
VIII. A Ing. Radka Blahová 
VIII. B Miroslava Šellová 
VIII. C Hana Bartošková 
IX. A Mgr. Ladislav Dejmek 
IX. C Ivana Kamarádová 

 

Nepřítomní: III. B Jana Reháková 
IX. B Olga Dziacká 

 

Hosté:   

 

Program:  

Zápis změny názvu a stanov SRPŠ - NOZ 

Změna účtu – stav vyřizování 

Zobrazovani informaci na webu školy 

Náhradníci třídních důvěrníků 

Stav a čerpání prostředků 

Přístřešek na kola – stojany na kola 

Rozpočet na rok 2016 

Začátek třídních schůzek vs. SRPŠ 15.30/16.00 

Žádost o dotaci Města z Fondu mládeže a vzdělávání – 15 tisic 

Nový hospodář 

 

Vypracoval: Petr Taft 
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Zápis změny názvu a stanov SRPŠ - NOZ 
Jak bylo na minulé schůzi odhlasováno, vyřizuje se zápis změny názvu SRPŠ na „Spolek rodičů a přátel 
školy při ZŠ Sportovní v Uh. Hradišti“. K tomuto je potřeba souhlas vlastníka nemovitosti, o který 
bude v dubnu požádáno Město UH. Tuto akci koordinuje samo Město. 

Po vydání souhlasu budou změny podány Veřejnému rejstříku – viz https://or.justice.cz/ias/ui/podani 
a http://frankbold.org/poradna/kategorie/obcanska-sdruzeni/rada/jak-se-z-obcanskeho-sdruzeni-
stane-spolek. 

 

Změna účtu – stav vyřizování 
Jak bylo na minulé schůzce odhlasováno, byl zahájen přechod od ČSOB k Fio bance, kde se zřídí 

transparentní účet. Banka ovšem vyžaduje dokumenty včetně oprávněnosti statutárního orgánu, 

tedy předsedy a zde stále chybí zápis ze schůze s prezenční listinou od bývalé paní predsedkyně 

Lenky Staškové. Tato byla opakovaně na danou skutečnost upozorněna a několikrát přislíbila, že 

chybějící materiály dodá. 

Jakmile budou dodány materiály od paní Staškové, bude účet u Fio banky zřízen, veškeré prostředky 

na něj převedeny a účet u ČSOB následně zrušen. 

 

Zobrazovani informaci na webu školy  
Důvěrníci byli informováni, aby ve třídách vyřídili, že veškeré zápisy ze schůzek jakož i rozpočty a 

seznamy důvěrníků s uvedením třídy, jména a emailového kontaktu jsou umístěny na webu školy. 

Pokud mají rodiče jakékoliv připomínky či podněty k SRPŠ, můžou se obrátit mailem na svého 

důvěrníka či předsedu. Tel. kontakt na důvěrníka by jim měl být sdělen v rámci třídních schůzek. 

Pravidla fungování SRPŠ – zveřejňování na webu 

- Schůzky SRPŠ pravidelně vždy před třídními schůzkami, svolávání mailem (nejspíše od 15:00) 

- Zástupci tříd následně informují třídy o dění v SRPŠ 

- 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 – veškeré zápisy ze schůzek včetně minulých, chybějících, budou 

vyvěšeny na webu školy bez zaheslování 

Bývalá předsedkyně paní Stašková přislíbila dodat chybějící zápisy 

 

Náhradníci třídních důvěrníků 
Vzhledem k nízkému stavu nahlášených náhradníků třídních důvěrníků bylo upuštěno od jejich 

zveřejňování na webu školy. Bylo odhlasováno, že za „své“ náhradníky a jejich volbu budou 

zodpovědní samotní třídní důvěrníci s tím, že pokud se nebudou sami moci zúčastnit schůzky SRPŠ, 

tak zajistí účast „svého“ náhradníka. 
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Stav a čerpání prostředků 
Aktuální stav konta po zvýšeném výběru činí 155.729 Kč. Předpokládané čerpání dle plánu pro rok 

2015/16 bude činit 30-50 tisíc Kč. 

 

Přístřešek na kola – stojany na kola 
Jak bylo na minulé schůzi diskutováno, bude přístřešek na kola opatřen stojany zhotovené svářečskou 

školou s plánovanou cenou 81.600 Kč. Jak předjednáno s panem ředitelem, přispěje SRPŠ škole i na 

tuto investici. 

Byla odsouhlasena částka 50.000 Kč jako příspěvek na stojany, aby ve fondu zbyly prostředky na další 

výdaje. 

 

Rozpočet na rok 2016 
Byl schválen upravený rozpočet na rok 2015/16 představený paní Chromkovou, který bude doplněn o 

padesátitisícový příspěvek na stojany na kola. 

 

Začátek třídních schůzek vs. SRPŠ 15.30/16.00 
Vzhledem k tomu, že se termín schůzek pro první a druhý stupeň lišil (15:30 a 16:00), bude příští 

schůzka SRPŠ už ve tři hodiny. Rozdílný začátek třídních schůzek ještě bude diskutován s panem 

ředitelem, ve smyslu jestli se posun zachová či nikoliv. 

 

Žádost o dotaci Města z Fondu mládeže a vzdělávání – 15 tisic 
Byli jsme požádání panem ředitelem, abychom požádali Město o dotaci z Fondu vzdělávání města UH 

– žadatel může být SRPŠ, školy jako příspěvkové organizace této možnosti byly zbaveny. Bylo 

odhlasováno, že žádost podáme a dotaci společně se školou v případě úspěchu realizujeme. 

Jedná se o příspěvek ve výši 15.000 Kč na náklady na účast ve sportovních soutěžích - startovné a 

cestovné žáků školy. Vyúčtování případné dotace bude zprostředkováno poskytovateli v součinnosti 

se školou. 

Vyvstala otázka, jestli se nejedná o příjem spolku, který by měl za následek nutnost podání daňového 

přiznání. Toto téma bude diskutováno s daňovými poradci či přímo vznesen dotaz na finanční úřad. 

Téma bude znovu otevřeno na další schůzce. 

 

Nový hospodář 
Paní Chromková by ráda předala svou funkci po třech letech dále. Téma bude znovu otevřeno na 

příští schůzi. 


