
Zápis ze schůze výboru SRPŠ 
 

Datum konání:  9. listopadu 2015 
 
Program:  1. Příjem a evidence nových členů Spolku 
 Schválen příjem členů za 1 a 6 třídu a nově přistěhovalé  

 2. Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2014/ 15 
 Schváleno bez námitek 

 3. Schválení rozpočtu na letošní rok 2015/16 
 Schváleno bez námitek 

 4. Předloženo účetnictví za školní rok 2014/15 k nahlédnutí 
 Schváleno bez námitek 

 5. Schválení účetní závěrky k 31.8.2015 
 Schváleno bez námitek 

 6. Projednání návrhu zvýšení příspěvku SRPŠ z původních 
200,- na nových 250,- Kč za žáka 

 Schváleno bez námitek – souhlas všech přítomných 

 7. Prostor pro vznesení návrhů členů Výboru: 

  7.1 Paní Medová – přebývající výrobky z keramické 
dílny by se mohli prodat na vánočním jarmarku školy a 
výtěžek bude zahrnut do příjmů spolku. Prodej bude 
doprovázet i dobrovolná sbírka pro SRPŠ. Akce se ujme 
v plné míře paní Medová – schváleno bez námitek 

  7.2 Stanovy, Účetní závěrka, čerpání rozpočtu za loňský 
rok a návrh rozpočtu na letošní školní rok 2015/2016 
budou umístěny na web ZŠ Nezvěstice – schváleno bez 
námitek 

  7.3 Projednání zakoupení šatních skříněk s příspěvkem 
rodičů částkou 1773,- Kč – záležitost bude diskutována 
na třídních schůzkách, které jsou současně i členskou 
schůzí SRPŠ a výsledky budou předány předsedovi 
spolku. Rozhodnutí bude učiněno při příští nebo při 
mimořádné schůzi výboru. 

  7.4  Ze stran rodičů padl návrh škole zajistit spolupráci 
s cizojazyčnou školou v zahraničí (Německo a Anglie) 



s cílem získat možnost dopisování si dětí ZŠ s dětmi ze 
zahraničí. Paní zástupkyně předá návrh řediteli školy. 

 8. Další setkání – listopad 2016 
 
 
Zápis provedla: P. Slívová 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA VÝBORU SRPŠ 
 
Datum schůze: 9. listopadu 2015 
 

Jméno a příjmení  Podpis 

Petra Slívová ano 

Michala Štolbová omluvena 

Šárka Kleinerová ano 

Kateřina Mačasová ne 

Petra Tupá ne 

Václav Březina ano 

Lucie Medová ano 

Marie Čechurová omluvena 

Zdeněk Jansa omluven 

Leona Hefertová ano 

Jana Janečková omluvena 

Šárka Červenková omluvena 

Helena Holečková ano 

  
Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel omluven 

Mgr. V. Jehlíková, zástupkyně 
ředitele 

ano 

 


