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

 

Účast:  

třída jméno 
účast 

ano ne 

II. A Anetta Fiedorová  x 

II. B Zuzana Hoffmannová x  

II. C Jana Šimková x  

III. A Jitka Vlachynská x  

III. B Ing. Magda Pančochová x  

III. C Iva Pálková x  

IV. A Martina Bahulová x  

IV. B náhradnice Ševčíková x  

IV. C Marie Suchánková x  

V. A Ing. Petr Taft x  

V. B Jana Reháková x  

V. C Markéta Klimková x  

VI. A Miriam Horčičková x  

VI. B Markéta Hlaváčková  x 

VI. C Andrea Hrubá  x 

VII. A Mgr. Radmila Chromková x  

VII. B Romana Pudelková x  

VII. C Mgr. Eva Nováková  x 

VIII. A Petra Bujáková x  

VIII. B Helena Horáková x  

VIII. C Adéla Šenkeříková x  

IX. A Renáta Polišenská x  

IX. B Jitka Bublíková x  

 
Program:  

Volba nového člena revizní komise 

Spam - duha69@centrum.cz 

Uzávěrka rozpočtu 2016/17 

Rekreační příspěvek Itálie - doplatek 

Školní družina – podávání ruky 

Podnět – pátky ve školní jídelně 

Lyžařský výcvik – změna příspěvku, výbava 

Požadavek školy – pergola 

Náhradníci třídních důverníků 

Návrh rozpočtu na rok 2017/18 

 
Vypracoval: Petr Howard Taft, petr.taft@gmail.com 
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Volba nového člena revizní komise 
Paní Šellová za 9. třídu již není členkou SRPŠ, novou členkou revizní komise byla zvolena paní Martina 

Bahulová za IV. A. 

 

Spam - duha69@centrum.cz 
Paní Surá má nejspíše zavirované PC a občas od ní chodí nevyžádané maily. Je nutné si její  mailovou 
adresu označit jako spamovou – na přímý mail ani telefon nereagovala. 

 

Uzávěrka rozpočtu 2016/17 
Hospodářka zhodnotila rozočet za minulý rok a představila uzávěrku, jakož i akt. stav. Vše předala 

revizní komisi ke kontrole. Rozpočet bude též rozeslán mailem. 

Bylo upozorněno na 1.309 Kč jako poplatky za vedení účtu, které (jejich prominutí) budou předsedou 

diskutovány přímo s bankou. 

Rekreační příspěvek Itálie - doplatek 
Emailovým hlasováním byl v červnu 2017 schválen příspěvek na rekreační poplatek školního zájezdu 

do Itálie 34 žáků 6. až 9. tříd pořádaného paní Palmovskou ve výši  4.760 Kč. Příspěvek byl předán 

před zájezdem. 

Byl diskutován doplatek do celkové výše poplatku a bylo odhlasováno, že tento bude proplacen 

pouze současným žákům školy, tzn. vyjma žáků bývalých 9. tříd, maximální výše celkového příspěvku 

tedy dohromady bude činit 13.940 Kč. 

 

Školní družina – podávání ruky 

Info od ředitele školy: 

V družině bylo podávání rukou zavedeno. Některé děti to udělají, ale pro některé je to prý 
„nepřirozené“ – říkala vedoucí školní družiny Ohnoutková. Jsem s ní domluven, že v tom samozřejmě 
budeme pokračovat, a třeba za měsíc to vyhodnotíme. Pokud by byl zájem, mohl bych pí 
Ohnoutkovou poslat na zítřejší schůzku SRPŠ, aby to okomentovala osobně. 

Na danou informaci byla vyslovena podpora podávání ruky v družině. 

Podnět – pátky ve školní jídelně 
Od rodičů byl vznesen podnět, aby bylo v pátek alespoň jedno jídlo bezmasé, plus že např. na Velký 

pátek žádné bezmasé jídlo nebylo k dispozici. 

V diskuzi bylo shledáno, že se jednalo nejspíše o popeleční středu a že SRPŠ se daným tématem 

nebude zabývat 
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Lyžařský výcvik – změna příspěvku, výbava 
Názor ředitele: 

K lyžařské výbavě se tělocvikáři staví tak nějak nejasně. Chtělo by to asi nějakou konkrétnější částku či 

zadání ze strany SRPŠ. Anebo počkáme (zjistíme) až na konkrétní zájem ze strany letošních sedmáků 

o zapůjčení lyží školou a podle toho bychom zkusili výbavu dokoupit (uspokojit požadavky). 

Téma bylo odsunuto na příští schůzku s tím, že budou diskutovány možné varianty řešení společně se 

školou – zde nemá mít SRPŠ iniciativu. 

Požadavek školy – pergola 
Byl představen plán školy na postavení pergoly (zastínění) na dětském hřišti pro školní družinu – a 

požádáno o příspěvek cca 50 tis.Kč. 

Příspěvek v maximální výši 50.000 Kč byl schválen a bude zahrnut do aktuálního rozpočtu. 

 

Náhradníci třídních důverníků 
Upozornění - jak bylo již dříve diskutováno, můžou, ale nemusí být za každou třídu zvoleni, 

odpovědnost je na každém třídním důvěrníkovi, aby za sebe v případě neúčasti poslal náhradníka. 

Hlavní podmínkou pro třídní důvěrníky i jejich náhradníky je, aby měli možnost účastnit se schůzek 

SRPŠ, které bývají před TS od 15 hod. 

 

Návrh rozpočtu na rok 2017/18 
Byl představen a schválen rozpočet na rok 2017/18, který po doplnění doplatku na Itálii a pergolu 

bude rozeslán mailem. 

 


