
Zápis z členské schůze konané dne 4. 10. 2022 
Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 

 

Schůzi svolal: Roman Plischke, přeseda 

Schůzi předsedá: : Roman Plischke, přeseda 

Zápis vyhotovil: Radim Drbal, místopředseda 

Zasedání zahájeno v 17:30 hod. 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ 

2. Novinky ze školy 

3. Přehled o stavu financí SRPŠ 

4. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 

Zápis 
Ad. 1) Na začátku byly zopakovány základní informace týkající se členské schůze SRPŠ a informace o fungování 

SRPŠ, které podal předseda spolku pan Roman Plischke. Následně byla podána informace o tom, že SRPŠ v současné 

době hledá novou paní účetní. Kdo by měl o tuto nelehkou pozici zájem, nechť se nezdráhá kontaktovat předsedu 

SRPŠ.   

Ad. 2) Paní ředitelka Mgr. Jana Kindlová seznámila účastníky schůze celkovými příjmy školy a s návrhem čerpání 

financí pro školní rok 2022/2023. Následně paní ředitelka seznámila přítomné s akcemi školy, a to jak s těmi, které 

proběhly na začátku školního roku, tak také s akcemi, které jsou plánované pro aktuální školní rok. Paní ředitelka 

rovněž informovala o počtu žáků v naší škole, a v neposlední řadě o charitativní akci prodej obrazů žáků naší školy, 

která proběhla v minulém týdnu. Na podzim se bude volit školská rada, kde se volí dva zástupci s řad rodičů, které 

může navrhnout kdokoli s rodičů žáků ZŠ Petřiny sever, a to nejpozději do 4. 11. 2022. Bližší informace budou 

uveřejněny na webových stránkách školy. Ze strany městské části Prahy 6 byl spuštěn „Program okamžité pomoci 

občanům“ – jedná se o program, který má pomoci rodinám, které se dostanou do svízelné finanční situace. Bližší 

informace naleznete zde: http://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi. Dalším tématem byla otázka energií. 

Dle sdělení paní ředitelky má ÚMČ Prahy 6 na energie vyčleněný dostatek finančních prostředků tak, aby se školy 

nedostaly do úzkých. V loňském školním roce byly zakoupené další dvě interaktivní tabule do tříd a dále byla nově 

vybudována třída informatiky. V současné chvíli vzniká návrh projektu o rozšíření školy a tím zvětšení kapacity 

žáků. Současný návrh počítá s rozšířením o šest nových tříd.  

Ad. 3) Účastníci schůze byli seznámeni se stavem financí SRPŠ. Stav k 3. 10. 2022 na účtu SRPŠ je 850 916 Kč. Pro 

porovnání byl rovněž předložen aktuální stav účtu k srpnu 2022 v částce cca 560 000 Kč.  

Ad. 4) Finanční požadavek paní ředitelky na provoz školy pro aktuální školní rok 2022/2023, financován z prostředků 

SRPŠ, byl schválen ve výši 245 000,- Kč (viz dále). 

 

http://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi


Hlasování 
Po diskuzi členů byla z rozpočtu vyčleněna částka 20 000 Kč na nákup triček pro první třídy, o kterých se hlasovalo 

zvlášť. Hlasovalo se pomocí Google formulářů, každý člen napsal své jméno a třídu, v které má dítě. Individuální 

hlasování z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejňujeme, seznamy jsou však archivovány společně se zápisem. 

V době hlasování (18:12) byla členská schůze usnášení schopná – počet zúčastněných členů přesahoval nutný počet, 

který je roven alespoň polovině počtu tříd školy, tj. 13. 

 


