
Zápis z porady Klubu rodičů 

ze dne 1.listopadu 2017 

 

Přítomni : viz. prezenční listina. 

Omluvili se : Sochorová, Jirglová, Hobzová 

 

Byl odhlasován zapisovatel (M. Čurdová), ověřovatel zápisu (R. 

Kopecký) a program schůze - viz. níže. 

Klub rodičů jednomyslně schválil : 

 

Program : 

1. Stav účtu 

2. Žádosti o příspěvky 

3. Projednání seznamu pravidelně proplácených akcí 

4. Různé 

 

Ad 1) Stav účtu - k 31.10.2017 - 536 538,- Kč 

 

Ad 2) Žádosti o jednorázové příspěvky 

• On-line připojení potřebné k výuce matematiky 6.A - 3 120,- Kč 
ANO - 100%, NE - 0%, ZDRŽEL - 0% 



 

• Hokejový klub - příspěvek na opravu rukavic - 10.000,- Kč 
ANO - 100%, NE - 0%, ZDRŽEL - 0% 

 

• Repetice - příspěvek na pořízení elektronické verze bicí 
soupravy - 10 000,- Kč 
ANO - 100%, NE - 0%, ZDRŽEL - 0% 

 

• Výtvarné potřeby - příspěvek na pořízení 20 ks výstavních rámů, 
15 ks polních stojanů, 15 ks rybářských stoliček, 5 ks lehkých 
ateliérových stojanů v celkové výši 37 000,- Kč 
ANO - 100%, NE - 0%, ZDRŽEL - 0% 

 

• Příspěvek na obnovu knižního fondu do žákovské knihovny –  
5 000,- Kč. 
ANO - 100%, NE - 0%, ZDRŽEL - 0% 

 

Ad 3) Pravidelně proplácené akce 

• Příspěvek na dvoudenní zájezd do Terezína zvýšit na 7 000,- Kč. 

• Došlo k přesunutí příspěvku na zájezd do Osvětimi, vloni se 

nekonal. 

• Žádost p. Kašpara o zařazení příspěvku cca 100 000,- ročně na 

provoz seminářů/kroužků do pravidelných akcí nebyla 

schválena. Bylo doporučeno připravit jednotlivé žádosti na 

konkrétní kroužky a předložit ji při příštím jednání KR. 

 

Ad 4) Různé 

• Rodičovské schůzky - 15.11.2017 od 17.00 hod. Sraz členů KR o 

15 min. dříve ve studovně. Diskuze o ideálním výběru příspěvků 



od rodičů. P. ředitel upozorní rodiče na vybírání příspěvku na 

pozvánce na schůzky a přiloží i informace o činnosti KRPŠ.  

Vedení školy připraví podpisové archy k vybírání příspěvků pro 

školní rok 2017-2018. Dole na archu bude uvedeno číslo 

bankovního účtu KR. 

Kopecký a Horáková připraví materiál o činnosti KRPŠ, který by 

byl součástí pozvánky na rodičovské schůzky. 

• Nová účetní firma požaduje od KRPŠ darovací smlouvu na 

všechny schválené příspěvky. 

• Informace o možnosti čerpat podporu z Výzvy 34 OP PPP. 

 

 

 
Příští schůzka KR bude v 15.11.2017 v 16:45 hod. 
 

 
 

Zapsala Markéta Čurdová  …………………………………… 

 
 

Ověřil Roman Kopecký  …………………………………… 

 


