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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 Mgr. Markéta Růžičková x   

III. B Ing. Magda Nagy x   

III. C Iva Pálková x   

IV. A Martina Bahulová x   

IV. B Jana 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 Petr Vlachynský 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:  

Rozpočet 2018/19 – návrh 

Vyjádření ke školní družině – minulé návštěvě 

Lyžařský výcvik – vyhodnocení příspěvku na výbavu 

ČSOB – poplatky 

Školní psycholožka – osvěta, návštěva 

 
 

Vypracoval: Petr Howard Taft, petr.taft@gmail.com 
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Rozpočet 2018/19 – návrh 
Byl představen a schválen návrh rozpočtu na rok 2018/19 – obdobný roku 2017/18.  

Případné požadavky školy, příspěvek na lanovou pyramidu (celková plánovaná investice 80 tKč) a 

vybavení jazykových učeben pro 1. i 2. stupeň – v září bude více informací, jestli a jak se bude 

realizovat a případné požadavky můžou být do rozpočtu jako změny zapracovány. 

Byla diskutována kamera pro stojany na kola a její umístění s tím, že škola již umístila maketu kamery 

nad stojany, tzn. zatím žádné další investice. 

Vyjádření ke školní družině – minulé návštěvě 
Bylo diskutována praxe (ne)podávání ruky ve školní družině představené na minulé schůzce paní 

vedoucí a odhlasováno poměrem hlasů 16:8, že SRPŠ trvá na vyžadování podávání ruky při odchodu 

dítěte ze školní jídelny.  

Toto stanovisko bude předáno řediteli školy, který se již po minulé schůzce vyjádřil, že jestli bude 

SRPŠ na podávání ruky trvat, zavede se od nového školního roku, tedy od září 2018. 

Lyžařský výcvik – vyhodnocení příspěvku na výbavu 
Schválený 300 Kč příspěvek na lyžařské vybavení využilo 10 žáků, což bylo předpokládané množství 

žáků a příspěvek se tedy dá hodnotit úspěšně. 

Byl diskutován metodický pokyn pro školu, který by po zkušenostech a předešlé diskuzi s vedením 

školy měl vypadat následovně: 

• žádosti a veškeré informace k příspěvku bude shromažďovat vedoucí učitel výcviku, případně 

jím pověřená osoba 

• žáci/rodiče musí svou žádost o příspěvek uvést včetně půjčovny nejpozději na samotném 

kurzu 

• výbavu je možné zapůjčit jen v oficiální půjčovně – doporučeny jsou Hope sport 

http://www.hope-sport.cz/, Senza sport http://www.senzasport.cz/, Ski servis 

http://skiservisuh.cz/, půjčovna Stupava http://www.stupava.cz/sluzby  

Ostatní podléhají schválení vedoucím, případně vedením SRPŠ (kontakty viz web školy), 

půjčovna by měla mít minimálně vlastní webové stránky 

• vedoucím výcviku budou následně vybrány účtenky za půjčovné, oproti kterým mu bude 

celková částka vyplacena hospodářem SRPŠ a peníze předány skrze učitele dětem/rodičům 

Metodický pokyn bude diskutován s ředitelem školy a hlasován na příští schůzce 

ČSOB – poplatky 
Seznámení se stavem, vyřizování zápisu změn na rejstříkovém soudu. Poplatky budou dle vyjádření 

banky odpuštěny jen za vedení účtu, zpoplatnění transakcí trvá.  

Po zápisu změn na rejstříkovém soudu se uskuteční již schválený přechod k FIO bance, kde veškere 

poplatky odpadnou. 
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Školní psycholožka – osvěta, návštěva 
Bylo diskutováno zhodnocení návštěvy psycholožky s tím, že by měla být lepší osvěta mezi rodiči o její 

činnosti. Rodiče většínou přesně nevědí, jak a proč školní psycholožka ve škole funguje. 

SRPŠ bylo informováno o informacích od pana ředitele, že za 3. čtvrtletí nebyl jediný nesouhlas 

s činností psycholožky ze strany rodičů – nově se rodiči schvaluje každá činnost psycholožky 

jednotlivě, generální souhlas se již neuděluje. 

 


