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

Účast: 23/27 

třída jméno 
účast 

ano ne 

I. A Miroslava Zlatá x  

I. B Gabriela Uherková x  

I. C Tereza Benovičová x  

II. A Anetta Fiedorová x  

II. B Zuzana Hoffmannová x  

II. C Jana Šimková x  

III. A Jitka Vlachynská x  

III. B Ing. Magda Nagy  x 

III. C Iva Pálková x  

IV. A Martina Bahulová x  

IV. B Petra 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 Magdaléna Kunovjánková x  

VI. B Miriam Horčičková x  

VI. C Markéta Hlaváčková x  

VII. A Mgr. Radmila Chromková x  

VII. B Romana Pudelková x  

VII. C Jolana Kodrlová x  

VIII. A Petra Bujáková x  

VIII. B Helena Horáková x  

VIII. C Radim Pešl x  

IX. A Renáta Polišenská  x 

IX. B Jitka Bublíková  x 

IX. C Dagmar Trúchla  x 

 
Program:  

Rekreační příspěvek Itálie – Gargano - vyúčtování 

Lyžařský výcvik – příspěvku na výbavu 

Rozpočet na rok 2017/18 – dotazy, diskuze 

Volby do Školské rady 

ČSOB - poplatky 

Školní psycholožka – osvěta, návštěva 

Školní družina – návštěva vedoucí 

 
Hosté:  od bodu „Školní psycholožka“: Mgr. Milan Melichárek, ředitel školy,  

Mgr. Marcela Marcela, Ph.D., psycholožka, Dagmar Ohnoutková, vedoucí družiny 
 

Vypracoval: Petr Howard Taft, petr.taft@gmail.com
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Uzávěrka rozpočtu 2016/17 – revizní komise 

Revizní komise schválila uzávěrku rozpočtu 2016/17, podepsaný protokol předá paní hospodářce. 

Rekreační příspěvek Itálie – Gargano - vyúčtování 
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. 

Jak odhlasováno byla po dodání informací od paní Palmovské uvolněna částka 5.980 Kč jako doplatek 

23 žákům po 260 Kč. Samotné financování v Garganu proběhlo tak, že od dětí bylo na místě vybráno 

po 10 € a tato částka byla přidána k původně přidělenému příspěvku SRPŠ, který byl schválen vloni 

emailem. Tak byl na místě zaplacen rekreační příspěvek. 

Pro potřeby účetnictví SRPŠ dodá paní Palmovská jak doklad o zaplacení z Itálie, tak nyní od rodičů 

podepsané potvrzení o přijetí 260 Kč, které byly distribuovány přes třídní učitele samotným dětem. 

Lyžařský výcvik – příspěvku na výbavu 
Po jednání s panem ředitelem se škole jeví nejjednodušší varianta, že děti, které nemají lyžařské 

vybavení, dostanou příspěvek na jejich vypůjčení od komerčního provozovatele této činnosti – v UH 

je to např. Hope Sport, Senza sport, Ski servis UH, Skiservis Stupava, TK Sport Uh. Brod. Nejspíše bude 

nutné udělat aktualizovatelný seznam “akreditovaných” půjčoven, aby případně nedocházelo ke 

zneužití. 

Půjčeni lyžařské výbavy na týden stoji 600 Kč (Hope Sport), 1.000 (Senza sport), TK Sport Uh. Brod 

1.000. Diskutovala se výše příspěvku a byla odhlasována výše 300 Kč, tento bude zařazen do 

aktuálního rozpočtu. Seznam půjčoven a přesné účtování a vyplácení příspěvku bude diskutováno 

s vedením školy. 

Rozpočet na rok 2017/18 – dotazy, diskuze 
Byl upraven a schválen rozpočet na rok 2017/18 (přidán příspěvek na lyžařský výcvik). 

Volby do Školské rady 
Seznámení s volbami do Školské rady, s kandidáty - souhlasy, jak bylo dříve mailem předjednáno. 

ČSOB - poplatky 
Předseda seznámil stav jednání s ČSOB o odpuštění poplatků, které dle vyjádření banky podléhá 

schválení „vyšší instance“, na které se nyní čeká. 

Školní psycholožka – osvěta, návštěva 
U tohoto bodu navštívil schůzku ředitel školy s paní psycholožkou a vedoucí jídelny. Nejdříve mluvila 

paní psycholožka - osvětlení funkce, změna souhlasu oproti minulosti. 

Školní družina – návštěva vedoucí 
Seznámení se zavedením podávní ruky do praxe – dle vyjádření paní vedoucí jídelny 1/3 žáků 

v družině ruku podává, 2/3 žáků pouze pozdraví a loučí se očním kontaktem. 

Na příští schůzce bude projednána zpětná reakce na obě návštěvy. 


