SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.
Zápis z členské schůze SRPDŠ – 15.11. 2022
Účastníci: za školu - Mgr. Čáp (KČ), Mgr. Drápelová (PD),
Za SRPDŠ: Šofrová Veronika (VŠ), Holba Marek (MH), Vlková Veronika (VVl), Špinová
Markéta (MŠ), Burdová Martina (MB), Bárta Tomáš (TB), Švejdová Eliška (EŠ)
Omluveni: Janeček Michal (MJ), Vaňková Veronika (VVa), Krannichová Petra (PK)
Program:
Zpráva o hospodaření spolku, schválení účetní uzávěrky za uplynulý školní rok
Schválení dosavadních letošních příspěvků SRPDŠ členskou schůzí
Výběr příspěvků na SRPDŠ od dětí
Zakoupení sportovních potřeb a pomůcek pro školu
Schválení VV SRPDŠ Darovací smlouvy za nákup pomůcek pro školu pro sportovní využití
Předávací protokol staré a nové vedení SRPDŠ
Úkoly z minulé schůze
Návrh změny Stanov SRPDŠ a činnosti z toho vyplývající
Škola – update: nové kroužky, činnosti, akce a projekty
Případná podpora dětí z 8. a 9. třídy ze strany SRPDŠ na lyžařském kurzu
Dětský karneval (hudba, pronájem sálu, rozdělení práce a činností pro jednotlivá stanoviště, atd.)
Dokument pro oslovení sponzorů
Alternativní možnosti kulturního doplnění dětského karnevalu - Inka Rybáková
Náměty na činnost vyplývající ze Stanov
Pokyny pro třídní důvěrníky pro prezentaci informací na třídních schůzkách
Různé a diskuze (GDPR, systém informování dětí)
1. Zpráva o hospodaření spolku, schválení účetní uzávěrky za uplynulý školní rok
Současný stav na účtu: 110 150,59 Kč a hotovost 23 451 Kč
Hospodaření spolku ve školním roce 2021/22:
- příjmy (příspěvky SRPDŠ, sponzorské dary) celkem 71 100 Kč
- výdaje (lyžařské vybavení, startovné fotbal Benešov, faktura doprava Benešov,
cestovné Olympiáda, faktura doprava bruslení, faktura Hory Čeřínek, faktura doprava
bruslení, faktura doprava sport, faktura doprava fotbal, sponzorské dary výlety, faktura
doprava plavání, poplatky bankovního účtu) celkem 92 195,97 Kč
- Hotovost k 31.8. 2022 – 8451 Kč a zůstatek na účtu 83 964,59 Kč
Členové SRPDŠ jednomyslně schválili hospodaření spolku ve školním roce 2021/22
2. Schválení dosavadních letošních příspěvků SRPDŠ členskou schůzí
- na minulé členské schůzi byl předběžně schválen záměr přispět škole na zakoupení
tělocvičných pomůcek
- v komunikaci s vedením školy postupně vyprofiloval na finální seznam, který byl
zakoupen (pomůcky baseball, softball, fotbal, stolní tenis, florbal)
- byla provedena fakturace a následně pomůcky převedeny do vlastnictví školy na
základě darovací smlouvy schválené Výkonným výborem SRPDŠ
- škola je spokojena se zakoupenými pomůckami
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3. Výběr příspěvků na SRPDŠ od dětí
- Příspěvek na SRPDŠ byl vybrán celkem od 201 dětí v celkové výši 60 300 Kč
- Děkujeme vedení školy za pomoc s výběrem s využitím třídních učitelů a hospodářky
školy
- 15 000 Kč bylo ponecháno v pokladně, 45 300 Kč bylo vloženo na účet SRPDŠ
4. Předávací protokol staré a nové vedení SRPDŠ
- předání odkládáno kvůli neflexibilitě ve změnách ve Spolkovém rejstříku
- v současné době je předání plně uskutečněno včetně zápisů ve Spolkovém rejstříku a
předání dispozičních práv k účtům
- je vyhotoven vzor Předávacího protokolu, který si vykomunikujeme mezi členy starého
a nového vedení a po podepsání všemi členy starého a nového vedení bude založen do
složek SRPDŠ
5. Úkoly z minulé schůze
- Michal Janeček – příprava Stanov na příští členskou schůzi v listopadu. Dokument
připraven a zaslán všem členům SRPDŠ k opřipomínkování
- Marek Holba – zajištění Společenského sálu pro účely karnevalu na obci - zajištěno,
zajištění hudby ke karnevalu – zajištěna kapela Profil
- Marek Holba – příprava dokumentu pro oslovení sponzorů – hotovo a odesláno pro
opřipomínkování ostatním třídním důvěrníkům
6. Návrh změny Stanov SRPDŠ a činnosti z toho vyplývající
- Připomínky od Elišky Švejdové a Marka Holby
- Jedná se o komplexnější změnu a je nutné se k ní sejít separátně, MH pošle návrh
termínu na leden 2023
7. Škola – update: nové kroužky, činnosti, akce a projekty
- Předpokládá se vyhlásit stejné kroužky jako v prvním pololetí
- Proběhlé akce: Ukliďme Dolní Kralovice, návštěva kina na film Zátopek, testování žáků
devátých tříd, Tonda Obal na cestách, Matematická olympiáda
- Plánované akce: projekt Staročeské Vánoce, projektové dny pro Vánoční jarmark,
Vánoční jarmark, návštěva kina 30.11. – Cesta do pravěku pro 3.-9. třídu a Honzíkova
cesta pro 1. a 2. třídu, 19. a 20.12. – Sportovní dny a kino; všechny pondělky v únoru
bruslení v Ledči nad Sázavou 2.-9. třída po dvou třídách každá třída jednou; florbalový
turnaj v Neveklově, lyžařský kurz 7.-9. třída v Harrachově
8. Případná podpora dětí z 8. a 9. třídy ze strany SRPDŠ na lyžařském kurzu
- Informace ze strany vedení školy, zjišťován zájem mezi žáky 8. a 9. třídy (předběžně
má okolo 20 dětí zájem)
- Hlasování třídních důvěrníků o případné podpoře 1000 Kč na dítě i dětí z 8. a 9. třídy –
6 pro, 1 se zdržel
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9. Dětský karneval (hudba, pronájem sálu, rozdělení práce a činností pro jednotlivá
stanoviště, atd.)
a) Všeobecné informace
- určení termínu - stanoveno na 12.2. 2023, 14 – 17:00. Na Obci zamluven termín konání
z důvodu volné kapacity ve Společenském sále.
- domluvena kapela Profil, cena 8000 Kč
- pronájem sálu – žádost o bezplatný pronájem sálu dá na obec MH 16.11.
- text dokumentu pro sponzorské dary, všichni třídní důvěrníci dostanou + se vzorem
Darovací smlouvy – oboje je přílohou zápisu
- všichni třídní důvěrníci obejdou sponzory do konce listopadu – seznam kdo které
sponzory je přílohou zápisu
- VVa domluví se v družině (Pekárková, Urbánková), aby tam děti mohli nechávat
tombolu a zajistili místo pro její uskladnění do konce listopadu 2022
b) Zajištění činností
- nákupy cen zajistí společnými silami v prosinci a lednu MŠ + EŠ (poslední nákupy ca.
3-4 týdny před karnevalem)
- MŠ udělá sešit s cenami a průběžně do něj bude ceny zapisovat (komunikace se školní
družinou) – prosinec
- rozdělení služeb: 2.tř. zákusky (2 rodiče); 4.tř. kuchyň (4-5); 6.tř. vstup (2); 8. tř. prodej
tomboly (2), výdej tomboly (2) – Koordinace rodičů a vysvětlení činnosti rodičům na
stanovišti MJ
- vedení školy zajistí, aby 8. a 9. třída udělala plakáty na karneval do konce prosince
2022, obsah plakátu zajistí VŠ, provedení plakátu zajistí vedení školy
- dotaz na paní Nekolovou ze Stříteže, zda udělá zákusky na karneval – do konce
listopadu PK zajištění nacenění a objednávky do 25.1. PK, zajištění transportu zákusků,
tácků a rukavic na prodej - PK
- EŠ – poptá pana Janečka na prodej pop-cornu a požádá jej i o prodej konfet na
karnevale do konce listopadu
- sudy s točenou malinovkou zajistí MJ (množství jako poslední karneval) a sud točeného
piva (jeden malý sud desítky) s možností vrátit MŠ
- výzdobu sálu dělat nebudeme
- Jídlo nákup u Martínků – zamluvení do 5.2. 2023 dle objednávky na minulém
karnevale: VVl + zajištění, abychom mohli neprodané věci vrátit
- přenos potravin do sálů 11. a 12.2. 2023 MH
- tvorba chlebíčků - svépomocí 12.2. 2023 dopoledne - nakoupí a zajistí suroviny MŠ,
VVl a VŠ (domluví se spolu – nákup na ca. 200 chlebíčků)
- předání peněz ze stanovišť – všichni vedoucí stanovišť MH a MŠ po karnevalu
- převzetí klíčů 10.2. a jejich předání 13.2. MH
- komunikace s kapelou MH
- oslovení sponzorů třídními důvěrníky do konce listopadu – výsledek oslovení pošlou
jednotliví třídní důvěrníci mailem na MH a VVl do konce listopadu 2022
c) Dílčí stanoviště
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vstup: dva rodiče ze 6. třídy – zajištění PK, jeden dává vstupenky, druhý se stará o
peníze; nutno koupit vstupenky – MH do 5.2. 2023, nutno připravit drobné na vracení –
MŠ – do 8.2. 2023
kuchyně – 4-5 rodičů ze 4.třídy – zajištění VVl, nutné zajištění drobných na vracení –
MŠ do 8.2. 2023, nutné vytvoření ceníku – VVl do 11.2. 2023, nutné zajištění
zakoupení věcí od Martínků – VVl do 5.2, limonády – MJ do 10.2., párky – 6 kg PK do
11.2., rohlíky – o ca. 10-15 ks více než párků – zamluvení u Diany do 8.2. a zakoupení
12.2 – VVl, zajištění vody a elektriky spolu s předáním sálu MH 10.2., zajištění barelů s
vodou na mytí od Obce MH do 10.2.
zákusky – 2 rodiče ze 2.třídy – zajištění MH, kompletní zajištění zákusků a komunikace
s paní Nekolovou + zajištění tácků a rukavic PK, drobné na vracení MŠ do 8.2.
tombola – 4 rodiče z 8. třídy (výdej tomboly na dvou místech) – zajištění MJ, příprava
seznamu tomboly – MŠ do 5.2., příprava lístků tomboly (výherní i nevýherní) – MB +
MŠ do 8.2., drobné na vracení – MŠ do 8.2.

10. Dokument pro oslovení sponzorů a Darovací smlouva
- MH připravil dokument pro oslovení sponzorů a vzor Darovací smlouvy pro třídní
důvěrníky pro komunikaci se sponzory
- Třídní důvěrníci souhlasí se zněním Dokumentu pro oslovení sponzorů i se šablonou
Darovací smlouvy
11. Náměty na činnost vyplývající ze Stanov
- žádné nejsou
12. Pokyny pro třídní důvěrníky pro prezentaci informací na třídních schůzkách
- Připraven dokument, který si klade za cíl jednoznačnou informovanost ve všech třídách
školy
- Do dokumentu byly po diskuzi s třídními důvěrníky přidány následující informace:
a) Třídní důvěrník má možnost založit ve své třídě WhatsAppovou skupinou pro
komunikaci s ostatními rodiči ve své třídě
b) Informace o aktuálním zůstatku na účtu a hotovosti
c) Upozornit, že je na webu školy v sekci SRPDŠ zveřejněn seznam třídních důvěrníků
s kontakty na ně, pokud rodiče potřebují řešit případný problém
13. Různé a diskuze
- Byly podepsány dokumenty GDPR pro nově začínající třídní důvěrníky
- Alternativní možnosti kulturního doplnění dětského karnevalu - Inka Rybáková
- MH: jaký je systém informování dětí o učené látce při dlouhodobější nemoci?
PD: u prvního stupně posílá třídní učitel; u druhého stupně, pokud učitel neposílá, tak je
na žákovi, aby si o informace zažádal
- TB: proč je v jídelníčku hrachová kaše, když ji děti nejedí?
KČ: jídla jsou vařena dle spotřebního koše.
- EŠ: Musí být dle spotřebního koše zahušťovány všechny omáčky moukou?
KČ: Nevíme.
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VŠ: Na druhém stupni bude zanedlouho odcházet na mateřskou dovolenou učitelka
českého jazyka. Jak škola plánuje personálně řešit tuto situaci.
KČ: Od 1.11. nastoupila paní učitelka Sýkorová, která má aprobaci na český jazyk
Příští členská schůze bude 13.4. 2023 od 17:00

Úkoly:
Úkoly pro všechny třídní důvěrníky ohledně karnevalu – viz bod 9) Dětský karneval
Všichni důvěrníci – seznámit na třídních schůzkách 22.11. 2022 rodiče s přiloženým dokumentem
o informacích pro rodiče
Všichni důvěrníci – do konce listopadu 2022 oslovit své vybrané sponzory s žádostí o
sponzorování Dětského karnevalu v Dolních Kralovicích
MH – poslat seznam třídních důvěrníků k publikaci na webové stránky školy na vedení školy do
21.11.
MH – požádat na Obci o bezplatný pronájem Společenského sálu za účelem konání dětského
karnevalu do 16.11.
MH – poslat Doodle s hlasováním o vhodném lednovém setkání členů Výkonného výboru SRPDŠ
ohledně změny Stanov do 20.11. 2022
Staré a nové vedení SRPDŠ – zajistit finalizaci Předávacího protokolu mezi starým a novým
vedením do 31.12. 2022
V Dolních Kralovicích 16.11. 2022
Zapsal: Marek Holba
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