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

 

Účast:  

třída jméno 
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 Martina Bahulová x   

III. B Markéta Jahodová x   

III. C Marie Suchánková x   

IV. A Ing. Petr Taft x   

IV. B Jana Reháková x   

IV. C Markéta Klimková x   

V. A Miriam Horčičková x   

V. B Markéta Hlaváčková x   

V. C Andrea Hrubá x   

VI. A Mgr. Radmila Chromková x   

VI. B Romana Pudelková x   

VI. C Mgr. Eva Nováková x   

VII. A Petra Bujáková x   

VII. B Helena Horáková x   

VII. C Adéla Šenkeříková   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:  

Změna stanov SRPŠ – NOZ 

Volba místopředsedy 

SRPŠ webu školy – informace na třídní schůzky 

Revizní komise – uzavření roku 2015/16 

Školní družina – podávání ruky 

Ředitelské volno 

Lyžařský výcvik – změna příspěvku, výbava 

Přístřešek na kola – stojany na kola 

Dotace Města z Fondu mládeže a vzdělávání – 15/9 tisíc 

Rozpočet na rok 2016/17 

 
Vypracoval: Petr Howard Taft, petr.taft@gmail.com
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Změna účtu – stav vyřizování 
Konečně byly předány veškeré materiály SRPŠ od bývalé předsedkyně paní Staškové, takže zápisy ze 

schůzek jsou již na webu a účet u FIO se již vyřizuje – nejdříve se musí aktualizovat data ve Veřejném 

rejstříku na internetu – justice.cz, ze kterých FIO vychází (viz Změna stanov) 

 

Změna stanov SRPŠ – NOZ 
Byl představeny a schváleny nové stanovy, které byly předem rozeslány mailem – hlavní změny jsou 

vypuštění /záměna některých ustanovení: 

• Všechny výrazy sdružení � spolek 

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

• pětičlenný výbor rady – zaměněn předsedou, místopředsedou a hospodářem, tedy 

tříčlenným 

• Revizní komise – beze změn 

• O využití prostředků nerozhoduje výbor nýbrž rada 

• Doplnit povolené výdaje do 5 tisíc Kč na základě mailového hlasování – ne do stanov, ale 

pouze na web 

Doplnění o údaje kvůli 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, změny budou nyní 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. 

 

Volba místopředsedy 
Jak odpovídá novým stanovám, bylo nutné zvolit mistopředsedu. Místopředsedyní SRPŠ byla zvolena 

Mgr. Radka Chromková (VI. A). 

SRPŠ webu školy – informace na třídní schůzky  
Na webu by mohla být uvedena vedle stanov i odhlasovaná další pravidla fungování  SRPŠ, hlavní cíle 

a fungování SRPŠ „zespoda nahoru“, zkrátka jednoduchý návod pro všechny členy 

Zástupci tříd by měli informovat na třídních schůzkách o dění v SRPŠ 

Zveřejňování pravidel fungování SRPŠ bylo odsouhlaseno, předseda vypracuje návrh, který se schválí 

(upraví) a na další schůzce SRPŠ a následně vyvěsí na web. 
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Revizní komise – uzavření roku 2015/16 
Revizní komise informovala, že uzávěrka roku 2015/16 je v pořádku, o čemž byl předložen protokol. 

 

Školní družina – podávání ruky 
Podávání ruky při příchodu / odchodu, názor ředitele, vychovatelek, SRPŠ 

V diskuzi bylo SRPŠ informováno o názoru ředitele a vychovatelek z družiny o pozdravu a podání ruky 

vychovatelkám při odchodu ze školní družiny, případně i příchodu, pokud není hromadný. 

Bylo odhlasováno, že SRPŠ nadále trvá na svém požadavku z výchovných, ale i bezpečnostních 

požadavků, aby byl neustále přehled, které dítě již družinu opustilo a které ještě ne. 

Bude nadále pokračovat diskuze s vedením školy a vyvíjen tlak na prosazení daného cíle. 

 

Ředitelské volno 
Byl vznesen dotaz, proč se nevyužívá institut ředitelského volna – např. v pátek 18.11. byla po 

státním svátka vhodná příležitost.  

Byl prezentován názor ředitele školy, že volno se na celém okrese UH neuděluje, pokud k tomu 

neexistují závažné organizační důvody, jako havárie apod. (také je nutný souhlas zřizovatele). Tento 

názor byl v diskuzi všeobecně přijat. 

 

Lyžařský výcvik – změna příspěvku, výbava 
Byl diskutován příspěvek  na lyžařský výcvik. Jestli vzhledem k velké finanční náročnosti zvýšit 

příspěvek ze 150 Kč na 300 Kč. 

Nebo jestli pomoci škole doplnit výbavu na hory – půjčování vybavení. V současné době má škola 10 

párů lyží, které bývají vždy vypůjčeny. Na základě informací od 7. tříd u letošních hor bude školou 

zjištěna skutečná poptávka a následně předána panem ředitelem SRPŠ k úvaze o obnovu / rozšíření. 

Bylo odsouhlaseno, že příspěvek se zvyšovat nebude a případná výbyva školy se bude diskutovat na 

příští schůzce SRPŠ až po lyžařských kurzech, kdy bude jasno, jaká je aktuální potřeba školy. 

Přístřešek na kola – stojany na kola 
Celkově jsme zatím přispěli 190 tKč / opravit plán v rozpočtu 2015/16, neb tak bylo na schůzce 

26.11.2015 odhlasováno 

50 tisíc ještě nebylo převedeno, částka se doplní do aktuálního rozpočtu – bylo schváleno 

31 tisíc jako doplatek za stojany – bylo nyní odhlasováno, že ano (doplnění do rozpočtu) 

Tzn. že v konečném součtu přispěje SRPŠ celkově 271 tisíci Kč na přístřešek a stojany na kola 
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Dotace Města z Fondu mládeže a vzdělávání – 15/9 tisíc 
Požádali jsme, jak bylo minule odhlasováno, o příspěvek ve výši 15.000 Kč na náklady na účast ve 

sportovních soutěžích - startovné a cestovné žáků školy. Byla nám Městem schválena dotace 9.000 Kč 

na cestovné. Peníze jsou již na účtu SRPŠ, pan ředitel je informován a do konce roku ji musíme 

vyúčtovat – případně vrátit nevyúčtovanou část. Zde se spojí hospodářka se školou a bude požadovat 

podklady k vyúčtování dotace. Předseda dodá formuláře. 

Na předminulé schůzce byla vznesena otázka, jestli se nejedná o příjem spolku, který by měl za 

následek nutnost podání daňového přiznání. Dle dostupných informací nejedná. 

Rozpočet na rok 2016/17 
Úpravy, schválení 

- Doplnit již schválených 50 tisíc z roku 2015/16 

- Schváleno dodatečných 31 tisíc za stojany na kola 

- Zvýšit příspěvek na lyžařský výcvik - ne 

- Schválit maximální příspěvek na nákup lyž. vybavení pro školu na bezplatné výpůjčky - příště 

Aktuální stav konta po zvýšeném výběru činí  213 tisíc Kč 


