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Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2016 

 

Dne 10.10.2016 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 

2016/2017. Schůzi vedla stávající předsedkyně Stanislava Gergelová, která jménem výboru  

přivítala přítomné rodiče, ředitelku školy, zástupce ředitelky i ostatní učitele. 

PROGRAM:  

1. Schválení programu plenární schůze. 
2. Představení stávajícího výboru SRPŠ. 
3. Zpráva o hospodaření za rok 2015/2016. 
4. Návrh příspěvku a jeho schválení na školní rok 2016/2017, rozpočet spolku. 
5. Oznámení o ukončení činnosti členek výboru, informace o zvolení výboru a třídních 

důvěrníků. 
6. Návrh postupu pro schválení stanov dle NOZ. 
7. Zpráva o činnosti školy. 

 

1. Program bych schválen bez výhrad. 

2.  Byl představen výbor SRPŠ: 

Předsedkyně – Ing. Stanislava Gergelová, jednatelka – Renata Heinrichová, hospodářka – 
Jitka Baťková. 

3. Zprávu o hospodaření za školní rok 2015/2016 přečetla paní Stanislava Gergelová.  
(viz příloha č.2). 

Schváleno bez připomínek. 

4. Návrh příspěvku a jeho schválení, rozpočet SR na školní rok 2016/2017 přednesla paní 
Stanislava Gergelová. (viz příloha č.3). 

Schváleno bez připomínek. 

Plenární zasedání odsouhlasilo rodičovský příspěvek ve výši 300,- Kč na žáka nebo 400,- Kč 
na rodinu (2 a více dětí z jedné rodiny dochází do ZŠ). V předešlém šk. roce byla zavedena 
možnost úhrady celkové částky převodem na účet Spolku, vedený u České spořitelny 
v Židlochovicích. Číslo účtu: 202 27 31 399/0800. Děti obdrží údaje na lístečku, kde bude 
uveden i variabilní symbol, který identifikuje konkrétního plátce. I nadále je zachována 
možnost platit příspěvek u třídních učitelů, a to i ve dvou splátkách – do konce listopadu 
2016 a do konce února 2017, a to přímo ve škole. Následně bude převeden na účet SR. 
Rodiče mohou vložit také peněžní dar v jakékoliv výši. Z důvodu časové tísně nelze předložit 
hotový rozpočet ke schválení, proto je doporučeno do schválení rozpočtu hospodařit dle 
rozpočtového provizoria, které bude vycházet z rozpočtu minulého.   

Schváleno bez připomínek. 
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5. Oznámení o ukončení činnosti členek výboru, a to: 

Stanislava Gergelová odstupuje z funkce předsedy, protože dítě již není žákem ZŠ, paní Jitka 
Baťková nemůže vykonávat funkci hospodářky z důvodů pracovní vytíženosti. O aktivní 
činnost ve výboru SR projevily zájem Ing. Ivana Flajšingerová a Ing. Michaela Hlaváčková. 
Přítomní byli dotázáni, zda je ještě někdo, kdo se chce aktivně podílet na vedení SR. Nikdo se 
nepřihlásil. Dle stávajících stanov spolku se paní Heinrichová, Ing. Flajšingerová  
a Ing. Hlaváčková domluví na vykonávání jednotlivých funkcí. 

Rodiče žáků prvních a šestých tříd byli vyzváni k volbě třídních důvěrníků. Seznam třídních 
důvěrníků je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 

Schváleno bez připomínek.   

6. Návrh postupu pro schválení stanov dle NOZ – na nových stanovách pracovaly členky 
výboru, ale z důvodu časové tísně a nemožnosti seznámení všech členů s novými stanovami 
předsedkyně neshledává vhodnou variantou schvalování na této plenární schůzi. Bylo 
navrženo, že nové stanovy budou vyvěšeny na webových stránkách ZŠ v sekci SR. Tam je 
budou moci členové v klidu přečíst, na mailovou adresu SR napsat připomínky. Svými 
podpisy během prosincových třídních schůzek potvrdí souhlas s novými stanovami. 

Schváleno bez připomínek. 

7. Ředitelka školy Ing. Jana Králová seznámila přítomné formou prezentace s činností školy 
za uplynulý školní rok, informovala o organizaci nového školního roku a poděkovala 
odstupujícím členkám výboru SR za dosavadní spolupráci. 

Před ukončením byl podán dotaz ředitelce školy ohledně kroužku anglického jazyka pro žáky 
první třídy. Toto již bylo s tázající se maminkou řešeno mailem, bylo sděleno, že u dětí 
prvního ročníku ještě není dostatečně vyvinuta řeč, mateřský jazyk, je v zájmu školy, aby si 
děti nejdříve osvojily povinné učivo, potom lze přidat zájmový kroužek cizího jazyka. Možné 
varianty, jak situaci řešit budou projednány při osobním jednání. 

 

Zapsala: Stanislava Gergelová 
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Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2016/2017 (dle podpisů 10.10.2016) 

Třídní důvěrníky – kontaktujte na adrese sdruzrodicu.zidl@seznam.cz 

Do předmětu – napište pro třídního důvěrníka – jméno nebo třída, bude mu přeposláno 

předsedkyní SR. Dotazy můžete směřovat i na předsedkyni SR, která dotazy předá ředitelství. 

1. A   Tereza Kukol  

1. B   Kristýna Maradová, Jiří Slováček 

2. A   Ing. et Mgr. Irena Adler Pavelková  

2. B   Lada Kuncová 

3. A   Petra Žáková 

3. B   Ing. Michaela Hlaváčková 

4. A   Lenka Kolouchová 

4. B   Ing. Ivana Flajšingerová, PhD. 

5. A   Renata Heinrichová  

5. B   PhDr. Stanislav Rubáš, Jitka Baťková 

6. A    

6. B   Tereza Kukol 

6. C   Vítězslava Eridová 

6. D    

6. E   Kateřina Štursová 

6. F   Markéta Švábíková, Ing. Pavla Nejedlíková 

7. A    

7. B                                Jana Kašpárková   

7. C    

7. D   Blažena Presová 

7. E   Petra Dvořáková 

8. A   Jarmila Zemanová 

8. B   Petr Prieger 

8. C   nebyl stanoven – zpráva třídní učitelky 

8. D   Bronislava Záděrová 

9. A   Bronislava Záděrová 

9. B   Lenka Nentvichová 

9. C   Božena Najmanová 

9. D   Ilona Křivková 

mailto:sdruzrodicu.zidl@seznam.cz
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Zpráva o HOSPODAŘENÍ SR při ZŠ Židlochovice 

školní rok 2015/2016 

počáteční zůstatek - pokladna 11 897,00 Kč

počáteční zůstatek - banka 140 628,71 Kč

příspěvky od rodičů v hotovosti - šk. r. 2015/2016 143 550,00 Kč

příspěvky od rodičů na BÚ - šk. r. 2015/2016 36 060,00 Kč

úroky z běžného účtu 11,02 Kč

rozdíl faktur za dopravu žáků na akci Memoriál Zdeňka Dvořáka 527,73 Kč

příjem hotovosti do pokladny SRPŠ - výběr z BÚ 5 000,00 Kč

převod hotovosti z pokladny SRPŠ 79 000,00 Kč

Příjmy celkem 416 674,46 Kč
 

Výdaje - pokladna:
kroužky 5 449,00 Kč

výchovné a vzdělávací pořady 1 880,00 Kč

kroužky ŠD 12 000,00 Kč

cestovné a exkurze 23 033,00 Kč

odměny žákům za mimořádné výsledky 24 996,00 Kč

vybavení ZŠ 2 924,00 Kč

nečekané výdaje 3 165,00 Kč

příspěvek sociálně znevýhodněným dětem 8 000,00 Kč

výdej z pokladny účet SRPŠ 79 000,00 Kč

Výdaje - pokladna celkem: 160 447,00 Kč

Výdaje - banka:
vybavení TV - běžecké překážky 6 946,00 Kč

cestovné a exkurze 21 761,19 Kč

vzdělávací pořad "Finanční gramotnost" 18 000,00 Kč

lavice do šaten, do čekárny 99 337,00 Kč

hygienické potřeby (ručníky, toaletní papír) 19 840,70 Kč

materiál do keramické dílny pro ŠD 6 000,00 Kč

výber z BÚ do pokladny SRPŠ 5 000,00 Kč

daň z úroku 2,11 Kč

bankovní poplatky + poplatek za vydání karty 1 089,50 Kč

Výdaje - banka celkem: 177 976,50 Kč              

Výdaje celkem 338 423,50 Kč

 

Konečný zůstatek pokladna 0,- Kč

Konečný zůstatek BÚ 78 250,96

KONEČNÝ ZŮSTATEK 78 250,96
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ROZPOČET SR při ZŠ Židlochovice 

na školní rok 2016/2017 

nebyl na Plenární schůzi dne 10.10.2016 ještě schválen, 

do schválení bylo navrženo hospodaření dle rozpočtového 

provizoria vycházejícího z rozpočtu minulého školního roku. 

Nyní lze konstatovat toto: 

Předpokládané PŘÍJMY: 

počáteční zůstatek finančních prostředků      78 250,96,- Kč 

předpokládaný příspěvek od rodičů při počtu cca 700 žáků ??? 200 000,- Kč 

Plánované PŘÍJMY celkem:      278 250,96,-    Kč                         

  

 

Plánované VÝDAJE: 

motivační program ZŠ 30 000,00 Kč             

příspěvek školní družině na činnost kroužků 12 000,00 Kč

materiál do keramické dílny 6 000,00 Kč

odměny za prospěch žáků a mimořádné odměny 15 000,00 Kč

cestovné a exkurze 35 000,00 Kč

odměny - škola v přírodě, lyž.kurz, zápis 5 000,00 Kč

zájmové kroužky - materiál 7 000,00 Kč

školní atletický oddíl 7 000,00 Kč

výchovné a vzdělávací pořady pro žáky 20 000,00 Kč

vybavení ZŠ (učební , sportovní pomůcky, dovybavení 

sportovního areálu školy, aj. dle návrhu členů SR a potřeb 

vedení  ZŠ) 100 000,00 Kč

jednorázové hygienické pomůcky 20 000,00 Kč

akce a činnost SR, rezerva na nečekané výdaje 20 000,00 Kč

bankovní poplatky 1 250,96 Kč

Plánované výdaje celkem 278 250,96 Kč
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Zápis z výborové schůze Spolku rodičů při ZŠ Židlochovice,  
konané dne 10.10.2016 ve sborovně školy. 

Přítomni:  
vedení školy: Ing. Jana Králová, Mgr. Ivana Koždoňová, Mgr. Jakub Janča 
pedagog:  Mgr. Pavlína Srncová 
třídní důvěrníci: Stanislava Gergelová, Renata Heinrichová, Ivana Flajšingerová, Michaela 
Hlaváčková, Irena Adler Pavelková, Lada Kuncová, Tereza Kukol, Kristýna Maradová, Jiří 
Sedláček, Petra Žáková, Lenka Kolouchová, Stanislav Rubáš, Vítězslava Eridová, Kateřina 
Štursová, Jana Kašpárková, Markéta Švábíková, Pavla Nejedlíková, Blažena Presová, 
Bronislava Záděrová.  

 

 

1. Schůzi zahájila paní Stanislava Gergelová, přivítala ředitelku školy Ing. Janu 
Královou, zástupce ředitelky Mgr. Koždoňovou a Mgr. Janču, členky a členy výbory, 
třídní důvěrníky  
za jednotlivé třídy. 

2. Odstupující předsedkyně vyzvala třídní důvěrníky k obnovení aktivity ze strany SRPŠ, 
a to tak, aby byly pozitivně rozvíjeny nejen školní, ale i mimoškolní aktivity žáků ZŠ A 
přispívalo se tak ke kladnému školnímu klimatu. 

3. Diskuze: 
 pochvala pro třídu 1.A, která je vybavena nižšími stolečky / lavicemi, 
 dotaz na větší kapacitu jídelny, případně na rozšíření výdejní doby. 

Odpověď – jedná se dlouhodobou bolest, řeší i Mgr. Bartáková, jedná se o problém 
zřizovatele a nájemce, podařilo se docílit v požadovaných dnech rozšíření výdejní 
doby. 

 pochvala od pátých tříd za exkurzi do Prahy 
 dotaz týkající se exkurze šestých tříd v rámci výuky dějepisu do muzea – proč bylo 

kritérium jen deset dětí a jet mohly jen ty děti, které nejdříve přinesly peníze – bude 
ověřeno ředitelkou školy, 

 pochvala za vstřícnost vůči prvňáčkům – organizace při vstupu, posunutí otevření 
školy – komentář ředitelky ZŠ – vždy se vychází ze zkušeností z minulých období, 

 pochvala pro třídní učitelku 1. B, výborná motivace, výukové metody – 
v matematice Hejného metody, tištěné i elektronické materiály. Ředitelka ZŠ 
komentovala, že metoda se průběžně používá i v jiných třídách, ale děti nejsou 
upozorňovány, že výuka je vedena rozličnými metodami, Hejného metoda je 
prioritně vhodná pro nadané a zvídavé děti, 

 pochvala pro 3. B – Klub logického myšlení, děti mohou vyzkoušet, teprve potom se 
rozhodnou, zda chtějí pokračovat v návštěvě, 

 dotaz ze sedmých tříd – bude lyžařský výcvikový kurz? (počasí) – ano bude, plánuje 
se dlouhodobě – vyučující, dopravce, rezervace, Dolní Morava – za příznivých 
podmínek se uměle zasněžuje.    

  dotaz – jak se určující náhradníci na lyžařský výcvikový kurz – většinou žáci z vyšších 
ročníků 

 dotaz – může být LVK také pro žáky prvního stupně? Odpověděla Mgr. Srncová, že 
toto už se zkoušelo, ale nelze zvládnout organizačně (oblékání, obouvání….), děti 
jsou také různých úrovní. 
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4. Mgr. Jakub Janča informoval třídní důvěrníky o návrhu motivačního programu, na 
kterém se SRPŠ může finančně podílet – cca 30 000,- Kč na školní rok.  Program je 
koncipován pro žáky 7. – 9. tříd, žáci šestých tříd nemohou být zařazeni z důvodu 
přechodu z prvního stupně z různých ZŠ. Třídní důvěrníci s podporou souhlasí, chtějí 
být seznámeni s kritérii, případně mít možnost se k nim vyjádřit. Mgr. Janča zpracuje 
a třídním důvěrníkům bude tabulka rozeslána mailem.  

5. Odstupující předsedkyně poděkovala vedení školy za účast a rozloučila se. 
6. Poděkování paní Adlerové a již nepřítomné paní Flajšingrové za přípravu nových 

stanov. Přítomným byl znovu objasněn postup při schválení stanov nových, toto je 
nutno do konce kalendářního roku, kdy je třeba podat návrh na změnu názvu na 
Krajský soud v Brně. Nové stanovy budou vyvěšeny na webu ZŠ v sekci Spolku, zák. 
zástupci tak budou mít možnost se ke stanovám vyjádřit, na prosincových třídních 
schůzkách vyjádří podpisem souhlas. Stejně může proběhnout seznámení s návrhem 
rozpočtu a jeho odsouhlasení. 

7. Odstupující předsedkyně všem popřála mnoho energie a sil pro zvládnutí školního 
roku, všem poděkovala za účast, dosavadní spolupráci a schůzi ukončila. 

 

Zapsala: Stanislava Gergelová 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


