
Zápis č. 38 
 

Program schůze KRPŠ konané dne 14.09 2021 
 

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 

- stav bankovního účtu ČS a.s., k; hotovosti v pokladně k 31.8.2021 
  5. volba nového vedení výkonného výboru KRPŠ pro další období 

6. Diskuze 
7. Závěr 

 

           Průběh schůze KRPŠ: 
 

1. Přivítání členů rady školy a hostů. 
Dnešní schůze se listiny zúčastnilo:  14 členů rady rodičů + předseda KRPŠ  
Předseda: Miloš Váňa 
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    

      4. Informace předsedy 

 
přehled o průběhu hospodaření KRPŠ 

  
    stav bankovního účtu  a hotovosti 

 
 Stav účtu u ČS, a.s. k  1.9.2021  činí 94.354,28 Kč 

 
Hotovost pokladny k  1.9.2021  činí  94.914,- Kč 

 

 

 

5.      Volba nového vedení výkonného výboru  
 
- na předsedu výkonného výboru KRPŠ byla navržena nová kandidátka  

pí Markéta Heřmánková 
- volba dopadla takto 

Volba předsedy – kandidát paní Markéta Heřmánková 

Počet volících 
zástupců KRPŠ 

Hlasovalo pro volbu 
kandidáta 

Proti 
 

Zdrželo se 

14 14 0 0 

 
 

- na 1. místopředsedu výkonného výboru KRPŠ byla navržena nová kandidátka 
pí paní Monika Přádná 

- volba dopadla takto 
Volba 1. místopředsedy – kandidát paní Monka Přádná 

Počet volících 
zástupců KRPŠ 

Hlasovalo pro volbu 
kandidáta 

Proti 
 

Zdrželo se 

14 14 0 0 

 



- na 2. místopředsedu-hospodáře výkonného výboru KRPŠ byl navržen nový 
kandidát pan Miloš Váňa 

- volba dopadla takto 
Volba 2. místopředsedy, hospodáře – kandidát pan Miloš Váňa 

Počet volících 
zástupců KRPŠ 

Hlasovalo pro volbu 
kandidáta 

Proti 
 

Zdrželo se 

14 14 0 0 

 
 
Nový výkonný výbor KRPŠ nyní pracuje ve složení  
 
- Předseda                              paní Markéta Heřmánková 
 
 - 1.místopředseda                paní Monika Přádná 
- 2.místopředseda-hospodář               paní Miloš Váňa 

 
 
6.  Diskuze 
  
Bude nutno připravit nový rozpočet, úvah o změně vedení účtu KRPŠ, kde je vedení zdarma 
a je možno mít internetové bankovnictví apod. např. Fio Banka a další banky. 
 
Dále bylo navrženo ponechat stávající výši příspěvku 350,-Kč/1 žáka na školní rok 
2021/2022. 
 
 
7.  Závěr  
 
Usnesení schůze rady rodičů bylo řádně schváleno, počtem 15 hlasů, což je více,  než potřebná  
nadpoloviční většina . 

  

Zápis vyhotovil: Miloš Váňa 


