
Zápis č. 35 
 

Program schůze KRPŠ konané dne 12.11. 2019 
 
 

1. Přivítání třídních důvěrníků, zástupců školy a případných hostů 
2. Seznámení s programem schůze 
3. Informace vedoucí jídelny paní Ludmily Slezákové 
4. Informace ředitelky školy Mgr. Štěpánky Vozkové 
5. Informace předsedy KRPŠ 

- stav bankovního účtu ČS a.s., k 30.09.2019; hotovosti v pokladně k 31.8.2019 
- informace o hospodaření KRPŠ v uplynulém školním roce 2018/2019  

návrh nového rozpočtu na školní rok 2019/2020 
- informace přípravného výboru o stavu připravenosti na přeregistraci ve „spolek“ podle 

NOZ, návrh textu nových stanov spolku, a další potřebné kroky k naplnění fungování 
nového spolku, včetně volby nového vedení KRPŠ pro další období 

6. Diskuze 
7. Závěr 

 

           Průběh schůze KRPŠ: 
 

1. Přivítání členů rady školy a hostů. 
Dnešní schůze se listiny zúčastnilo:  10 členů rady rodičů + předseda KRPŠ  
Předseda: Miloš Váňa 
Tř. důvěrníci : dle prezenční listiny 
Hosté : Mgr. Štěpánka Vozková, ředitelka školy 

paní Ludmila Slezáková, vedoucí jídelny 
 

     2.  Stručné seznámení s programem 
 

     
     3.  Informace vedoucí jídelny paní Slezáková  
 

Stručné informace o stravování, vedoucí jídelny informovala o nedostatečném personálním 
stavu v jídelně, dále o opakujících se problémech s platbami obědů, (důsledně dodržovat 
platby,  dodržovat přidělené var. symboly a i změny cen u dětí podle věku, apod., mléčný 
program a ovoce do škol zbytečně plýtvání žáky znehodnocení, budou přijatá opatření aby ke 
plýtvání ovocem nedocházelo). 

 

      4. Informace ředitele školy Mgr. Štěpánka Vozková, 

 V rámci samostatné prezentace    

 

      5. Informace předsedy 

 
přehled o průběhu hospodaření KRPŠ 

  
     

stav bankovního účtu  a hotovosti 
 
 Stav účtu u ČS, a.s. k  30.9.2019  činí 177.876,26 Kč 

 
Hotovost pokladny k  31.8.2019  činí  9.848,- Kč 

 

Poplatky za vedení účtů:     1.634,45 Kč  ČS, a.s. za období  09/19 - 08/19  

 

 



  Příjmy a čerpání rozpočtu šk. rok 2019/2019 ( konečné vyúčtování): 
 

Plánované příjmy:               Skutečné příjmy: 
 
Příspěvek KRPŠ  - 350,- Kč/558 žáků 195.300,- Kč         509 žáků  178.150,- Kč 
 
CELKEM    195.300,- Kč                             178.150,- Kč 

 
  Plánované výdaje:             Skutečné výdaje: 

   
Plavání      20.000,- Kč  :       13.787,-- Kč 
Lyžařský výcvik     30.000,- Kč  :        29.887,-- Kč 
1.Třídy dárky       2.000,- Kč  :          2.033,-- Kč 
Knihovna doplnění    15.000,- Kč  :      14.500,-- Kč 
Den dětí     10.000,- Kč  :         8.168,-- Kč 
Repre školy       5.000,- Kč  :          1.294,-- Kč 
Školy v přírodě     30.000,- Kč  :      25.395,-- Kč 
Nejlepší žáci odměny    30.000,- Kč  :     22.113,-- Kč 
Program prevence     50.000,- Kč                :     39.700,-- Kč 
Vedení účtu + *pokladní:   6.500,- Kč  :        1.327,28Kč 
Salátový bar                     40.000,- Kč                 :    39.422,-- Kč 

*Odměna pokladní 2.500,- Kč za školní rok 2018/2019 odměna nevyplacena 
 
 
Celkem               238.500,- Kč                197.626,- Kč  

  
Příspěvek KRPŠ  zůstává částka 350,- Kč/ 1 žáka 

 
 Návrh rozpočtu na  šk. rok 2019/2020: 

 
Plánované příjmy:       
Příspěvek KRPŠ  - 350,- Kč/584 žáků 204.400,- Kč             
 
CELKEM     204.400,- Kč     

 
  Plánované výdaje:              

 
Plavání        20.000,- Kč  :        

  Lyžařský výcvik       30.000,- Kč  :                  
1.Třídy dárky           3.000,- Kč  :           
Knihovna doplnění      15.000,- Kč  :       
Den dětí       10.000,- Kč  :          
Repre školy           5.000,- Kč  :                  
Školy v přírodě       30.000,- Kč  :       
Nejlepší žáci odměny      30.000,- Kč  : 
Program prevence + krizové situace    *62.000,- Kč (52 +10) :      
Vedení účtu + *pokladní:         6.500,- Kč  : 
         

Celkem                          211.000,- Kč      
 

 řešení krizové situace pro ředitele částka *10.000,- Kč dle uvážení (rozšíření 
programu prevencve) 

 
Od účastníků plavání (žáků 2. a 3. Tříd) bude případně vybrán příslušný doplatek na pokrytí 

části dopravy        
 

- Informace k připravované transformaci dle NOZ na spolek, předseda p. Miloš Váňa 
předložil informoval o textu nových stanov spolku, které jsou na webu školy a sdělil 
další potřebné kroky k naplnění fungování nového spolku (ustavující členská schůze, 
nutno zvolit nové orgány spolku pro plnohodnotné fungování spolku, zajištění chodu 
spolku, ....), plánovaná rezignace předsedy KRPŠ je na jaře 2020. Pro další 
zachování KRPŠ zůstane v té formě jak je. Původně plánovaná transformace na 
spolek se prozatím neuskuteční.  



 
- V rámci diskuze byla navržena nová kandidátka na předsednictví KRPŠ pí Markéta 

Heřmánková a nová místopředsedkyně. Bohužel přítomný počet 11 tř. důvěrníků na 
schůzi byl méně než poloviční, aby mohlo dojít k hlasování a mohlo dojít k volbě 
nového výkonného výboru včetně předsedy. Bude tedy svolána nová schůzka 
v dubnu 2020, na které bude zvoleno nové vedení KRPŠ, v mezidobí stávající 
předseda předá podklady nové kandidátce pí Markétě Heřmánkové. 

  
 

7.      Diskuse: Nutnost navýšení programu prevence a vytvoření nové položky v rozpočtu 
pro paní ředitelku ve výši dalších 10.000,- Kč např. pro krizové situace 

 
 
 
8.  Závěr  

 
Usnesení schůze rady rodičů nemohlo být řádně schváleno,  počet tř. důvěrníků byl 11 hlasů, 
což je méně,  než potřebná  nadpoloviční většina. 

  

Zápis vyhotovil: Miloš Váňa 


