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

Účast: 

třída jméno náhradník 
účast 

ano ne 

I. A Anetta Fiedorová   x   

I. B Zuzana Hoffmannová   x   

I. C Jana Šimková   x   

II. A Jitka Vlachynská   x   

II. B Magda Pančochová   x   

II. C Iva Pálková   x   

III. A Lucie Vávrová   x   

III. B Marcela Šmídová Markéta Jahodová x   

III. C Jana Surá   x   

IV. A Ing. Petr Taft   x   

IV. B Jana Reháková   x   

IV. C Jan Paule   x   

V. A Miriam Horčičková   x   

V. B Hana Potyková     x 

V. C Andrea Hrubá   x   

VI. A Mgr. Radmila Chromková   x   

VI. B Pavla Stodůlková     x 

VII. A Petra Bujáková   x   

VII. B Helena Horáková     x 

VII. C Martina Zlomková     x 

VIII. A Renáta Polišenská     x 

VIII. B Jitka Bublíková     x 

VIII. C Dagmar Trúchla     x 

IX. A Ing. Radka Blahová   x   

IX. B Miroslava Šellová   x   

IX. C Hana Bartošková     x 

 

Program:  
Ples školy 
Změna účtu – stav vyřizování 
Náhradníci třídních důvěrníků 
Stav a čerpání prostředků 
Rozpočet na rok 2015/16 – revizní zpráva 
Přístřešek na kola – stojany na kola 
Rozpočet na rok 2016/17 
Začátek třídních schůzek vs. SRPŠ 15.30/16.00 
Nový hospodář, nový předseda revizní komise 
Změna stanov SRPŠ – NOZ 

 
Vypracoval: Petr H. Taft 
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Ples školy 
Byl diskutován návrh, jestli neorganizovat ples školy. Jak zprostředkovaný názor pana ředitele, tak i 

SRPŠ je, že ples by nebyl pro žáky a nemá tudíž význam jej pořádat. 

 

Změna účtu – stav vyřizování 
Jakmile budou dodány materiály od paní Staškové, bude účet u Fio banky zřízen, veškeré prostředky 

na něj převedeny a účet u ČSOB následně zrušen. 

 

Náhradníci třídních důvěrníků 
Ne všichni třídní důvěrnící mají svého náhradníka/zástupce.  

Připomínka fungování  - náhradníci se nezveřejňují 

 

Stav a čerpání prostředků 
Aktuální stav konta po zvýšeném výběru činí  143.781 Kč 

Paní Chromková informovala o čerpání rozpočtu a o uzavření roku 2015/16.  

 

Rozpočet na rok 2015/16 – revizní zpráva 
Předsedkyně revizní komise paní Pančochová seznámila radu s revizní zprávou, která shledala 

uplynulý rok v pořádku. Do příští schůzky revizní zprávu kontrasignují zbývající členové revizní 

komise. 

 

Přístřešek na kola – stojany na kola 
Minule byla odsouhlasena částka 50.000 Kč jako příspěvek na stojany (cena stojanů 81 tisíc) 

Celkově jsme zatím přispěli 190 tKč. 

50 tisíc ještě nebylo převedeno, případný další příspěvek bude diskutován na nadcházející schůzce. 

 

Rozpočet na rok 2016/17 
Návrh rozpočtu na rok 2016/17 – prozatím obdobný jako v předešlém roce, bude se znovu probírat 

v listopadu se dvěma změnami: 

Na žádost školy byly odsouhlaseny dva příspěvky: 

• Příspěvek na aparaturu na besídky školy v max. výši 25 tisíc (notebook a mikrofon) 

• Příspěvek na občerstvení a další organizační výdaje v rámci zahraniční návštěvy studentů 

v rámci programu Edison v max. výši 16 tisíc 
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Oba příspěvky budou proplaceny jako obvykle na základě vyúčtování. Detailní rozpočet bude 

představen novou hospodářkou na listopadové schůzce. 

 

Začátek třídních schůzek vs. SRPŠ 15.30/16.00 
Třídní schůzky školy budou nadále začínat různě pro první a drhuhý stupeň, začátek schůzky SRPŠ 

bude obvykle  v 15:00. 

V ojedinělých případech bude schůzka svolána na dřívější dobu – přesný termín a čas stojí vždy 

v pozvánce. 

 

Nový hospodář, nový předseda revizní komise 
Novým hospodářem namísto paní Chromkové byla zvolena Magda Pančochová (za II.B). 

Novým členem a současně předsedkyní revizní komise byla namísto paní Pančochové zvolena 

Mgr. Radmila Chromková (za VI. A). 

 

Změna stanov SRPŠ – NOZ 
Diskuze k novým stanovám - vypuštění  některých ustanovení ze starých stanov –  

• Všechny výrazy sdružení � spolek 

• Rada sdružení  (volba a prodlužování členství v radě), svolávání (předsedou, výborem) 

• pětičlenný výbor rady – zaměnit předsedou a hospodářem, připadně ještě zastupujícím 

předsedou – místopředsedou (funkce nemusí být naplněna) 

• Revizní komise – beze změn 

• O využití prostředků nerozhoduje výbor nýbrž rada 

• Doplnit povolené výdaje do 5 tisíc Kč na základě mailového hlasování? Možná není třeba 

dávat do stanov, již bylo odsouhlaseno v minulosti 

Doplnění o údaje nutné dle NOZ: 

• uvedení statutárního orgánu 

• práva a povinnosti členů vůči spolku 

• členská schůze jako nejvyšší orgán spolku (dle stanov schůze rady) 

• členství ve spolku 

• organizace zasedání orgánů spolku  

• členská schůze (způsob svolávání) 

Souhlas se sídlem spolku od Města je již vyřízený, jakmile se upraví a schválí stanovy, 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. 

 

Nové stanovy budou představeny a schváleny na listopadové schůzce. Před schůzkou jejich návrh 
všichni členové rady dostanou mailem. 

 


