
Zápis z členské schůze konané dne 13. 10. 2016 

Schůzi předsedá: Roman Plischke., předseda 

Zasedání zahájeno v 17:00 hod., potřebná přítomnost 2/3 třídních zástupců, tj. 15 

Skutečný počet třídních zástupců v okamžiku zahájení: 9, členská schůze není usnášeníschopná. 

Náhradní zasedání zahájeno v 17:30 (nejdříve po 30 min.), potřebný počet je roven polovině počtu tříd, tj. 11. 

Skutečný počet členů spolku: 23, členská schůze je usnášeníschopná. 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ v r. 2015/2016 
2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 
3. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 
4. Hlasování o finančním zabezpečení projektu Krok ze školy do přírody 
5. Zpráva o činnosti školy 

1. Zpráva o činnosti SRPŠ v r. 2015/2016 
Přednesl Roman Plischke, předseda 

Úvodem byla zopakována organizační struktura SRPŠ, způsob hlasování a základní principy financování a 
spolupráce se školou.  

Byla prezentována akce Benefice pro zahradu, která proběhla 24. 4. 2016. Celkem přišlo 661 platících diváků, příjem byl 
zhruba 80 000 Kč z prodeje lístků, 11 000 Kč ze stánků; grant 30 000 Kč od MČ Praha 6. Výdaje zhruba 37 000 Kč. Zisk 
byl celkem (včetně grantu) 83 813 Kč. Další dary (tzv „adopce“ prvků, dary) 32 920 Kč. Celkem zisk 116 733 Kč. 

Byla podána informace o současném parkování aut na zahradě, mělo by se řešit v součinnosti s MČ. 

2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 
Ivana Černohousová, pokladník spolku 

Na účet SRPŠ jdou platby na: 

• SRPŠ (500 Kč ročně na rodinu) 
• asistentky ve třídách s programem Začít spolu 
• pracovní sešity 
• výtvarné potřeby ve třídách s výtvarným zaměřením 

V loňském roce se podařilo vybrat zhruba 546 000 Kč (částka nezahrnuje platby za pracovní sešity), zbylo zhruba 4,5% 
nezaplacených pohledávek. Letos budou častěji posílány upomínky, je domluvena také lepší součinnost s třídními 
učitelkami při upomínání 

3. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 
Ing. Iva Hoffmannová 



Byl stručně představen současný stav zahrady a její přeměny v rámci projektu – více na www.krokdoprirody.cz. 
V nejbližší době je zapotřebí dokončit zahradní výsadbu. Byl dokončen stůl pro keramiky (financováno školou), SRPŠ 
zabezpečí trvanlivou plachtu jako přístřešek. Ing. Arch. Jiří Hušek představil plán na lavičku u dětského 
volnočasového hřiště z částečně neopracované klády. Na tyto náklady byl určen výtěžek z Benefice pro zahradu. 
Protože se předpokládají další drobné výdaje, byla členská schůze požádána o ponechání zbytku z Benefice pro krytí 
těchto případných nákladů. 

4. Hlasování o finančním zabezpečení projektu Krok ze školy do přírody 
Rozdělení výtěžku 116 733 Kč z Benefice pro zahradu a darů určených pro obnovu zahrady: 

• výsadba sadu 65 000 Kč 
• plachta nad zahradní stůl pro tvorbu keramiky  

27 000 Kč 
• lavička k dětskému hřišti 13 000 Kč 
• zbytek 11 733 Kč se ponechá do dalšího období 

Odsouhlaseno 25 členy z 25 přítomných. 

5. Zpráva o činnosti školy 
Mgr. Jana Kindlová, ředitelka školy 

Z řad rodičů zazněla připomínka – družina chodí na hřiště místo na zahradu; paní zástupkyně Štíchová slíbila 
prodiskutování s učitelkami. 

Paní ředitelka představila čerpání příspěvku do SRPŠ na činnost školy v uplynulém školním roce, porovnání plánu, 
skutečného čerpání a požadavek na tento školní rok. Plánovaný výběr (jedná se o příspěvek 500 Kč na rodinu) by měl 
být 223 500 Kč, plánovaný výdaj 255 000 Kč je větší – rozdíl by měl být vykrytý příjmy z vánočních dílen atd. 

 
Návrh pro 
školní rok 
2015/2016 

ČERPÁNO 

2015/2016  

POŽADAVEK 

2016/2017 

Knižní odměny žákům v průběhu a na závěr roku 
(chování, prospěch, reprezentace školy, soutěže……) 

20.000,- 14.305,- 20.000,- 

Rozloučení s 9. Ročníky + vítání budoucích prvňáčků 
(tričko s logem školy ) 

20.000,- 18.330,- 20.000,- 

Odměny pro děti – úspěšní řešitelé, sportovci, 
výsledky v uměleckých soutěžích, ocenění na 
Zahradní slavnosti (pozn. nečerpalo se, protože se využily 
předměty získané v minulých letech) 

10.000,- - 10.000,- 

Doplnění kabinetů Tv (sportovní potřeby pro žáky ) 5.000,- - 10.000,- 

Doprovod na ŠvP - dohody o provedení práce 60.000,- 31.770,- 40.000,- 

Nákup výtvarných potřeb a čtvrtek 30.000,- 27.502,- 30.000,- 

Příspěvek na péči o žáky s vývojovými poruchami 
učení a chování, SCIO testy 

10.000,- - - 

http://www.krokdoprirody.cz/�


Příspěvek na nadstandardní vybavení školy 
doplňkovými pomůckami a texty ( encyklopedie, 
atlasy, CD, počítačové programy…. ) 

20.000,- - 20.000,- 

Při realizaci projektu na vybavení knihovny - 
příspěvek na doplnění výběru knižních titulů 

5.000,- 3.316,- 5.000,- 

Příspěvek žákům na proplacení programů preventivní 
péče – primární preventivní program školy 

10.000,- 3.300,- 10.000,- 

Ozvučení zahradní slavnosti 15.000,- 8.000,- 10.000,- 

Kopírovací papíry 10.000,- - - 

Keramická pec (nákup odhlasován 17. 9. 2014, nákup se 
nerealizoval z důvody nevyhovující elektroinstalace) 

80.000,- - 80.000,- 

CELKEM 295 000 106 523 255 000 

 

Dále byl prezentován detailní rozpis plateb na asistenty – 246 133 Kč a doprovody na ŠvP 31 300 Kč, celkem tedy ve 
výši 277 433 Kč. 

Hlasováním byly zařazeny dva nové body do programu  

• návrh čerpání příspěvku SRPŠ  
• hlasování o financování asistentů z příspěvku SRPŠ 

Návrh přijat jednomyslně. 

Hlasování o návrhu čerpání příspěvku SRPŠ na rok 2016/2017 
Návrh předpokládá částku 255 000 Kč. Návrh byl přijat jednomyslně. 

Hlasování o financování asistentů z příspěvku SRPŠ 
Navrhovaná částka je 277 433 Kč. Návrh byl přijat jednomyslně 

Zpráva o činnosti školy (pokračování) 
Dobíhá volební období Rady školy. Rada školy je složena ze dvou zástupců školy, dvou zástupců Městské části Prahy 
6 a dvou zástupců rodičů – to je v současné době paní Ohanková a paní Dvořáčková. Schází se několikrát do roka. 
Volby budou během podzimních konzultací. Hledají se vhodní kandidáti – hlaste se u paní ředitelky. 

Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádně přísnou vyhlášku č. 282/2016 Sb., o požadavcích na 
potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních (viz PDF), 
které se přezdívá pamlsková vyhláška. Ta omezuje potraviny, které se smí prodávat ve škole (mimo pravidelné 
školní stravování). V praxi tak skončí nejen existence oblíbeného školního bufetu, ale ohrožen je i případný prodej 
dobrot při slavnostech a dílnách pořádaných školou – zde záleží na posouzení konkrétní situace, zda se na to 
vyhláška vztahuje. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=61042�


Paní ředitelka informovala o potížích s omezením dopravy, protože do ulice Na Okraji a do všech sousedních je 
zakázán vjezd vozidlům nad 3,5 tuny. To znemožňuje příjezd autobusů na zájezdy a školy v přírodě do blízkosti 
školy. Vedení školy se pokouší vzniklou situaci řešit s MČ. 

Parkování na zahradě školy vzniklo v souvislosti se zavedenými parkovacími zónami. Ve škole je několik učitelek, 
které jsou na automobilové dopravě závislé a škola pro ně nemá vyhrazená místa. Navíc tam v současné době parkují 
i vozidla stavby. Situaci by měla vyřešit nová parkovací místa hned za vjezdem na školní pozemek. Tomuto řešení 
nestojí nic v cestě, je však nutno provést stavební úpravy. 

Stavba propojovací chodby by měla být dokončena do konce tohoto listopadu. 

Zasedání členské schůze bylo ukončeno v 19:10. 

Zapsal Roman Plischke 
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