
Zápis č. 40 
 
Program schůze KRPŠ konané 19. dubna 2022 
 

1. Přivítání třídních důvěrníků, zástupců školy a případných hostů 
2. Seznámení s programem schůze 
3. Informace ředitelky školy Mgr. Štěpánky Vozkové 
4. Informace předsedy KRPŠ 
- Informace o čerpání z rozpočtu KRPŠ 2021/2022 (dle rozpočtu) 
- Návrh založení nového transparentního účtu u FIO Bank a.s. 
5. Diskuze 
6. Závěr 

 
Průběh schůze KRPŠ: 
 
1. Přivítání členů rady školy a hostů. 

Dnešní schůze se listiny zúčastnilo:  17 členů rady rodičů + místopředseda KRPŠ  
Předseda: Markéta Heřmánková 
Tř. důvěrníci : dle prezenční listiny 
Hosté : Mgr. Štěpánka Vozková, ředitelka školy 

 
 
2.  Stručné seznámení s programem 
 
3. Informace ředitele školy Mgr. Štěpánka Vozková, 
 V rámci samostatné prezentace    

- Plánované školy v přírodě 
- Rozlučka s deváťáky 
- Čerpání prostředků z Národního plánu obnovy 
- Integrace ukrajinských žáků  
- změny v Rámcových vzdělávacích programech – např. výuka informatiky, změna ve výuce 

cizích jazyků .. 
 

4. Informace předsedy 

 
     

Hlavním bodem schůzky je odsouhlasení založení nového transparentního účtu u FIO banky a.s. a to 
hlavně z důvodu zjednodušení ovládání účtu a transparentnosti pro rodiče. 
Dále se jednalo i možnosti navýšení úhrad za dopravu na plavání, jelikož nám v tomto roce plavou 
2,3,4 i 5 ročníky z důvodu COVID -19 nemohli dostát povinnosti odplavat 40 hodin. 
Z kontroly úhrad příspěvků rodičů   - 7 ročníky hradili velmi sporadicky proto bude příspěvek na 
dopravu na lyžařský výcvik velmi ponížen a rozdíl se bude moci převést na úhradu za dopravu na 
plavání. 
  

5.      Diskuse:  
 
Jednalo se o možnosti navýšení úhrad za dopravu na plavání, jelikož nám v tomto roce plavou 2,3,4 i 
5 ročníky z důvodu COVID -19 nemohli dostát povinnosti odplavat 40 hodin. 
Z kontroly úhrad příspěvků rodičů   - 7 ročníky hradili velmi sporadicky, proto bude příspěvek na 
dopravu na lyžařský výcvik velmi ponížen a rozdíl se bude moci převést na úhradu za dopravu na 
plavání. 
 
 



8.  Závěr  

 
Schůze rady rodičů  
bylo řádně schváleno založení nového bankovního účtu,  počet tř. důvěrníků byl 17 hlasů Ano, 
0 Ne   což je více než potřebná nadpoloviční většina. 

  

Zápis vyhotovil: Markéta Heřmánková 

předsedkyně KRPŠ při ZŠ Vesec  

 

 


