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Zápis ze schůze výboru SRPŠ – elektronickou cestou 
 
Datum konání:  13. listopadu 2020 
 
Program:  1. Příjem a evidence nových členů Spolku 
 - Schválen příjem členů za 1., 6.A, 6.B a nově přistěhovalých – seznam 

nových členů dodá ZŠ 
 2. Zpráva o hospodaření spolku za školní rok 2019/20 
 - Členové výboru berou na vědomí a nebyly vzneseny námitky 
 3. Schválení rozpočtu na letošní školní rok 2020/21 
 - Schváleno bez námitek 
 4. Předloženo účetnictví za školní rok 2019/20 – deník a pokladní kniha 
 - Členové výboru berou na vědomí a nebyly vzneseny námitky 
 5. Schválení účetní závěrky k 31.8.2020 
 - Schváleno bez námitek 
 6. Schválení Předsedy a Pokladníka spolku  
  – předložené návrhy: Předseda paní Petra Slívová 
  - předložené návrhy: Pokladník paní Petra Slívová 
  - z 17 členů Výboru souhlasilo s návrhem 7 hlasujících, 1 se zdržel 

hlasování a 9 se hlasování nezúčastnilo  
 7. Projednání úkolů z minulé schůze Výboru 
 -     nebyly žádné otevřené úkoly  
 8. Návrhy na čerpání rozpočtu školou: 
 - IT vybavení pro žáky (elektronické učebnice, nové Notebooky apod.) 
 - nákup náhradních učebnic či jiná podpora péče o zdraví žáků, z 

důvodu těžkých aktovek a přetěžování zad při pěší docházce 
(Žákavští, Vartečtí, Olešenští apod.) 

 - Venkovní sportovní vybavení (venkovní hrazda, šplhací provaz, 
kruhy, bradla, tyče na šplh, překážky na parkur, rampy na skate a 
koloběžky) 

 - vybudování dopravního hřiště 
 - vybavení školní knihovny 
 - stroj na obalování školních knih (též jako služba žákům, aby 

rodiče nemuseli kupovat stále nové, v poslední době nekvalitní 
obaly) 

 - modernější mikroskopy a podpora zájmových kroužků v oblasti 
přírodních věd (přírodověda, fyzika, chemie) a příprava tak žáků 
na budoucí povolání 

 - další stolní fotbálek pro využití volného času o přestávkách  
 - interaktivní tabule, pokud někde chybí 
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 9. Další setkání – listopad 2021 
 
Zápis provedla: P. Slívová, Předseda  
 

PREZENČNÍ LISTINA VÝBORU SRPŠ 
 
Datum schůze: 13. listopadu 2020 
 

Jméno a příjmení  Podpis 
Petra Slívová Ano 
Michala Štolbová Ne 

Šárka Kleinerová Ano 

Andrea Šimánková Ne 

Lenka Bartásková Ano 

Adam Szakos Ano 

paní Kotorová Ne 

Václav Březina Ne 

Leona Hefertová Ano 

Pavlína Šimáková Ano 

Věra Krňoulová Ne 

Lada Kotlanová Ne 

Jarmila Sýkorová Ne 

Petra Blochová Ne 

Andrea Balková Ano 

Gabriela Velíšková Ne 

Dana Přindová Ano 

Mgr. Zdeněk Šafařík, ředitel Omluven 

Mgr. B. Hachová, zástupkyně ředitele omluvena 
 


