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Zápis ze zasedání členské schůze 
Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 
konané dne 9. února 2016 v 17:00 v knihovně školy 

Členská schůze byla svolána v souladu se stanovami SRPŠ pozvánkou ze dne 25. 1. 2016. V 17:00 nebyla členská 
schůze usnášeníschopná, proto začalo po 30 minutách na základě článku VI, odst. 9 stanov náhradní zasedání členské 
schůze. V 17:30 bylo přítomno 21 členů SRPŠ (z toho 9 třídních zástupců), tedy více než potřebných 15 členů, a tím 
byla členská schůze usnášeníschopná. 

Členskou schůzi zahájil předseda spolku pan Roman Plischke. Přítomna byla také ředitelka školy, Mgr. Jana Kindlová 
a zástupkyně ředitele Ing. Jana Richtr. 

1. Úvod 

Úvodem byla podána informace informace ředitelky školy Mgr. Kindlové: 

• Proběhlo dotazníkové šetření „mapa školy“ od společnosti Scio. Byli dotazování rodiče, děti, strávníci i 
pedagogický sbor. Výsledky budou uveřejněny na webu školy. 

• K zápisu se letos dostavilo 138 dětí. Kapacita je 85 žáků. Přesto, že většina děti splňuje kritéria pro umístění 
stanovená zřizovatele, není možné všem uchazečům vyhovět. Proto bude o umístění žáků rozhodnuto losem. 
Losování proběhne 10. 2. v 17.00 v ZŠ. 

• V polovině března (18.3.) proběhne ve škole bezpečnostní akce s názvem Invakuace, kterou pořádá ÚMČ P6. 
• Škola se zapojila do dlouhodobého projektu „Celé Česko čte dětem“. Více info je na nástěnce ve vestibulu 

školy. 

Dále se pokračovalo body platného programu. 

2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 

(1. bod programu členské schůze, Ivana Černohousová, pokladník spolku) 

Výdaje SRPŠ za rok 2015 byly 533 170 Kč. Čisté příjmy byly 631 264 Kč. Hospodaření tedy skončilo v plusu. Zvážíme, 
zda nepřejdeme na účtování podle školního roku (tzv. hospodářský rok), bylo byt to výrazně transparentnější, 
znamenalo by to však přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví. 

3. Proplacení nákladů 1000 Kč za koně na slavnosti sv. Martina ve Hvězdě 

(Mimořádný bod programu členské schůze, zařazený hlasováním podle čl. VI, odst. 10 stanov spolku) 

Uhrazení nákladů ve výši 1000 Kč bylo schváleno hlasováním (21 pro). 

4. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 

(2., 3. a 4. bod programu členské schůze, Ing. Iva Hoffmannová a Ing Arch. Jiří Hušek) 

• Zatím je zrealizováno ohniště, kompost, část plotu z větví, hmyzí hotel, dodělávají se ptačí budky. Na 
financování materiálu byl použit magistrátní grant v hodnotě 10000,- Kč. 

• Déle bude realizováno dřevěné obložení betonové zdi, zeleninová zahrada, bylinková zahrada a vrbové 
chýše. K realizaci budou použity prostředky z grantu MHMP – cca 45 000 Kč a dalšími cca 50 000 Kč přispěje 
škola. 
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• Pro dosadbu ovocných stromů, bobulovin a keřů je zažádáno o grant Partnerství. 
• Hlasování o spoluúčasti na grantu MHMP a školy ve výši 14150 Kč (3. bod programu) schváleno hlasováním 

(20 hlasů). 
• Další granty na rok 2016 jsou v běhu, rok 2017 zatím pokryt není. 
• Hlasování o změně zhotovitele části družinového hřiště (4. bod programu). Realizovat bude p. Petr Štindl – 

schváleno hlasováním (19 hlasů). 
• Zhodnocení dosavadního průběhu projektu – Byl osloven ateliér Strašné dítě, který vyhotovil návrh, ten byl 

připomínkován. Během připomínkování ale ateliér ze zakázky odstoupil. Návrh hřiště v hodnotě 15 000 Kč 
věnoval škole zdarma. Přesto budou realizovat jeden prvek – terénní vlnu. Vzhledem k tomu, že prvek by byl 
velmi izolovaný, bylo rozhodnuto o realizaci dalších prvků. Ing. Hušek rozpracoval návrh Strašného dítěte a 
nacenil. Projekt bude nejen herní, ale i didaktický. 

• Proběhla diskuse na téma výše finanční spoluúčasti SRPŠ. 
• Hlasování o navýšení rozpočtu o 120 000 Kč, a to 90 000 Kč podle rozpočtu a 30 000 Kč na krytí případných 

vícenákladů. Bod byl zařazen hlasováním na program schůze a pak schválen hlasováním (19 hlasů). 

5. Hlasování o zakoupení skluzavky pro družinové hřiště 

(4. bod programu členské schůze, Roman Plischke) 

Hlasování o nákupu nerezové skluzavky z prostředků SRPŠ v hodnotě 30 000 Kč – schváleno hlasováním (19 hlasů). 

6. Hlasování o financování benefiční akce 

(5. bod programu členské schůze, Mgr. Boumová) 

Info o benefici pro zahradu přednesla Mgr. Boumová 

• Akce proběhne 24. 4. s pestrým programem: 
o otevření části nově zrealizovaného hřiště 
o koncert Tata Bojs 
o výtvarné dílny 
o horolezecká stěna 
o „adopce“ prvků na zahradě 
o občerstvení z jídelny ZŠ i naše domácí 

• Výtěžek bude ze vstupného a prodeje občerstvení + dalších věcí. 
• Hlasování o krytí nákladů na benefici ve výši 20000 Kč schváleno hlasováním. 

7. Informace o dění ve školní jídelně 

(7. bod programu, Mgr. Mušková) 

Proběhla schůzka za účasti zástupců rodičů, vedení školy a ŠJ ohledně nových nutričních doporučení vydaných MZ 
ČR. Zhodnotili jsme stávající jídelníček a diskutovali nad změnami, které bude nutné udělat, aby jídelna dostála 
kritériím, která jsou závazná. Více info může být zasláno rodičům na vyžádání. 

V rámci snahy o zkvalitnění podávaných pokrmů – tj. nevaření z polotovarů, nepoužívání dochucovadel a zařazení 
sezónních jídel byl osloven profesionální kuchař, který by byl ochoten připravit pro kuchařky workshop tzv. chytrého 
vaření – bez zbytků s maximálním využitím čerstvých surovin. Jeho event. angažmá bude projednáno s vedením 
školy v průběhu března. 

Plánované hlasování o financování školení bylo zrušeno, protože dosud nebylo dojednáno. 
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Valná hromada byla ukončena ve 20:00. 

 

 

Zápis vytvořili: 

 

Roman Plischke, předseda dne _______________ ______________________ 

 

Diana Mušková Dvořáková, místopředsedkyně dne _______________ ______________________ 
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