SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice, z.s.

Zápis z členské schůze SRPDŠ – 7.9.2022
Účastníci: za školu - Mgr. Čáp, Mgr. Drápelová,
Za SRPDŠ: Roháčová Irena, Šofrová Veronika, Janeček Michal, Holba Marek, Vlková Veronika ,
Špinová, Krannichová Petra , Burdová Martina , Tahavská Marcela, Tomáš Bárta, Veronika
Vaňková
Omluveni: Švejdová Eliška
Program:
Volby do Výkonného výboru
Volby Předsedy, Místopředsedy a Pokladníka SRPDŠ
Zpráva o hospodaření spolku, účetní uzávěrka
Popis fungování SRPDŠ
Schůzka s novým vedením školy
Plán nových činností v ZŠ Dolní Kralovice
Plán akcí ve školním roce 2022/23
Plán projektů ve školním roce 2022/23
Plán kroužků na školní rok 2022/23
Návrh příspěvků od SRPDŠ ze strany školy
Rozpočet + fundraising
Kalkulace příspěvků SRPDŠ
Plán akcí pořádaných SRPDŠ na školní rok 2022/23
Návrh změny Stanov
Organizace karnevalu
Seznam a zajištění sponzorů na karneval
Náměty na činnost vyplývající ze Stanov
Různé, diskuze, další náměty
1. Volby do výkonného výboru
- Na poslední schůzi SRPDŠ dne 28.4.2022 – Švejdová, Janeček, Vobořilová – odstoupení
z funkcí předsedy, místopředsedy a pokladníka, nově zvoleni – Marek Holba -předseda,
Vlková – místopředseda, Špinová – pokladník, za výkonný výbor zůstává – Vaňková
Veronika - zadokumentováno – posláno na zápis do Rejstříku a Sbírky listin
- Dle stanov provedeme volby na nový Školní rok – volba probíhá hlasováním nadpoloviční
většina přítomných
- členové výkonného výboru odhlasování jednohlasně – 11 přítomnými členy SRPDŠ –
Veronika Vaňková, Markéta Špinová, Veronika Vlková a Marek Holba
2. Volby Předsedy, Místopředsedy a Pokladníka SRPDŠ
- z výkonného výboru vybráni a odhlasováni jednohlasně: předseda – Holba Marek ,
místopředseda – Vlková Veronika, pokladník – Špinová Markéta, člen výkonného výrobu –
Vaňková Veronika
- předávání mezi starým a novým vedením SRPDŠ probíhá konstruktivně - předána razítka,
zápisy, přiznání, účetnictví atd. – výstupem bude předávací protokol, po ukončení
kompletního předání
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-

akceptace nového vedení – Městský soud musí nejdříve zapsat změny do Rejstříku a
Sbírky listin – až poté lze disponovat s účtem , do té doby ne
poděkování nového předsedy p. Holby předchozímu vedení za jejich práci

3. Zpráva o hospodaření spolku, účetní uzávěrka
- Hospodaření – stav účtu: aktuální zůstatek účtu: 83 964 Kč, hotovost 8 451 Kč
- Účetní závěrka za uplynulý Školní rok bude součástí předávacího protokolu mezi starým a
novým vedením a bude odsouhlasena na další členské schůzi v listopadu 2022
4. Popis fungování SRPDŠ ve stručnosti:
- Bude zapracováno do nového návrhu Stanov
- Návrh na změnu – možnost jiné komunikace mezi třídními důvěrníky než účastí na členské
schůzi – založen kanál na WhatsApp – budou přidáni důvěrníci za 1. třídy
- schvalování přes WhatsApp – rozhodnutí bude potvrzeno podpisem na následující členské
schůzi
- Komunikace mezi SRPDŠ a školou – za SRPDŠ se budou účastnit vždy min. 2 členové, o
schůzce bude vždy srozuměn p. ředitel + zástupkyně, bude-li se týkat konkrétní třídy, pak
by bylo dobré, aby se účastnil i třídní důvěrník z dané třídy
- předseda může rozdělit funkce – zápis ze schůzek bude provádět – Krannichová, zápis
z výboru provede – Vaňková
- další schůzka SRPDŠ bude před třídními schůzkami v listopadu – každý důvěrník dostane
identický souhrn pokynů, aby komunikace pro každou třídu probíhala jednoznačně
- výkonný výbor – min. 3x ročně schůzka – začátek roku a před podzimními a květnovými
třídními schůzkami

5. Schůzka zástupců SRPDŠ s novým vedením školy
- Dne 19.8. se uskutečnila schůzka s novým vedením školy – za školu přítomní – Mgr.
Drápelová, Mgr. Čáp , za SRPDŠ byli přítomní – Holba, Vlková
Projednávané body:
1) Plán akcí školy na školní rok 2022/2023, kde by se předpokládala spoluúčast ze strany SRPDŠ.
Je nutné vědět vůli stanovení výše příspěvku SRPDŠ na další školní rok.
Plán akcí na školní rok 2022/2023, kde by škola uvítala finanční participaci ze strany SRPDŠ je dále
v zápise
2) Plán ostatních akcí na školní rok 2022/23 (jarmarky, akademie, apod.) - tj. akce, kde se
nepředpokládá spoluúčast SRPDŠ kvůli informovanosti rodičů.
Plán dalších akcí na školní rok 2022/23, kde se škola hodlá prezentovat je dále v zápise
3) Sešity na školní rok 2022/23 jsou pro jednotlivé třídy vystaveny na stránkách školy. Nicméně je
tam přímo v dokumentu napsáno, že je to na školní rok 2021/22. Je to jen překlep? Dále,
předpokládá se, že všechny tyto sešity koupí rodiče nebo se něco dostane od obce nebo něco koupí
škola?
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Ano, jedná se jen o překlep. Předpokládá se, že všechny sešity pro svoje děti zakoupí rodiče vyjma
rodičů žáků z 1.třídy.
4) Je potřeba dořešit kauza proplacení plavání druhých tříd. SRPDŠ odsouhlasilo proplacení v
květnu 2022, ale fyzicky se to nedotáhlo. Řešilo se s paní Pastorkovou, která údajně již na ZŠ
Dolní Kralovice není. Je nutno dotáhnout kvůli předávacímu protokolu mezi minulým a
současným vedením SRPDŠ.
Kauza byla dořešena. Faktura byla předána paní Špinové.
5) Zasílání veškeré dokumentace k SRPDŠ. SRPDŠ má adresu stejnou jako škola, tudíž veškerá
pošta chodí do školy. Potřebovali bychom, aby v případě, že něco přijde, tak to poslat.
Bude posíláno po Iloně Holbové.
6) Z hlediska účetnictví budeme potřebovat originály faktur tam, kde bude SRPDŠ hradit
příspěvky škole. Tj. ve škole by vám zůstávaly jen kopie. Chtěl bych si to ověřit, že je to takhle pro
obě strany v pohodě.
Ano, obě strany s tímto postupem souhlasí.
7) Ve škole má SRPDŠ místo, kde se uchovávají listinné podoby dokumentů SRPDŠ (Zápisy,
GDPR, apod.). Může to takto může zůstat?
Ano, může to takto zůstat.
8) Publikace zápisů a dokumentů SRPDŠ na webu školy. S kým komunikovat?
Veškerá komunikace bude probíhat přímo s ředitelem školy Mgr. Čápem.
9) Na poslední schůzce SRPDŠ jsme si odhlasovali systém komunikace se školou. Nyní je tedy
vždycky na domluvené schůzce zástupce školy (1-2) a minimálně dva zástupci SRPDŠ. Ze sezení
se udělá zápis, který se po odsouhlasení oběma stranami posílá všem třídním důvěrníkům. Je tato
forma spolupráce pro školu v pohodě?
Ano, škola s daným systémem komunikace souhlasí. Vždy musí být dáno na vědomí řediteli školy.
10) Bude stanoven styčný důstojník za školu pro SRPDŠ anebo komunikace bude probíhat přes
ředitele a např. dotyčného třídního učitele?
Komunikace bude probíhat přes ředitele školy Mgr. Čápa, příp. jeho zástupkyni Mgr. Drápelovou.
11) Je již plán zapojení školy do projektů ve školním roce 2022/23?
Ano je. Seznam projektů, do kterých se škola chystá zapojit je dále v zápise.
12) Bylo by možné ve školním roce 2022/23 otevřít více kroužků pro holky? Pokud ano, tak příp.
jaké?
Ano. Nabídka je dále v zápise zpracována.
13) Počet žáků v první třídě - bude se muset žádat o výjimku (více než 30 žáků)?
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28 žáků. Budou rozděleny do dvou tříd – 19 žáků a 9 žáků. Třídní učitelky budou Mgr. Smutná a
Mgr. Baštová.
14) Některé roky se dělaly informační schůzky s rodiči v září. Plánuje se tak i letos?
Neplánuje se to. Plánuje se informační schůzka pouze pro 1. třídy. Někteří učitelé si plánují schůzky
pouze pro své třídy.
15) Jsou plánované nějaké personální změny v obsazení učitelů ve škole? Příp. nějaké změny
třídnictví?
Skončili Dvořáková, Adamcová, Pastorková, Wolfová a Mazanec. Nastoupili Smutná (1. třída),
Horáková (AJ), Petrásková (asistent + AJ) a Drápelová (M + CH + zástupce). V osmé třídě nahradí
Mgr. Dvořákovou jako třídní Mgr. Poláková.
16) Je již nějak dotažena v kooperaci se zřizovatelem rekonstrukce šaten?
Projekt neprošel, dotace se nedostala. Škola plánuje řešit. Budeme řešit ve spolupráci s obcí. Bude
se dělat pouze v případě úspěšné žádosti o dotaci.
17) Plánuje se v kooperaci se zřizovatelem nějaký projekt na rozšíření školy, aby mohlo být více
než devět tříd?
V současnosti proběhlo rozšíření na 10 tříd. Plánuje se výhledově rozšíření družiny. Buďto
s vybudováním výtahu a využití dotace anebo s přímým financováním ze strany Obce. Bude to
otázkou na nové vedení Obce.

18) Jaký bude počet dětí ve školním roce 2022/23 (výpočet výšky příspěvků na SRPDŠ)?
197.

19) Bakaláři - bude možnost přihlášení na dva účty - rodič a žák? Pokud ano, půjde pak možno
posílat omluvenky přes Bakaláře?
Ano, půjde se od 1.9. přihlásit přes dva účty. Rodiče dostanou další přístup (celkem dva, jeden jako
rodič, druhý jako žák). Ano, půjde posílat omluvenky přes Bakaláře. Bude změněn Omluvný řád,
který je součástí Školního řádu.

20) Důvod proč odešla paní učitelka Dvořáková?
Dala výpověď.
21) Jak bude pokryta výuka angličtiny?
Budou jí zajišťovat učitelky Petrásková, Horáková, Červenková a Říhová
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22) Jak bude od nového školního roku probíhat kontakt rodičů s třídním učitelem?
Primárně přes Bakaláře. Dále po předchozí domluvě anebo v rámci konzultačních hodin.
Dotazy členů ŠRPDŠ k projednávaným bodům:
Dotaz p. Burdové : Proč nebylo rozdělení do 1.třídy jako v předškolních dvou třídách - 14 + 14
dětí?
Odpověď vedení: Nakonec 28 dětí v první třídě, dne 31.8. se odhlásila Prchalová Laura.
V současné chvíli dáno rozdělení na 19 + 9 dětí velikostí třídy – hygienické požadavky – jedna
třída je velká, druhá třída je prostorově malá – nešlo rozdělit 14 + 14 . Původně 17 + 12, ale 1 dítě
se odstěhovalo a dále rodiče chtěli přesunout dítě kvůli kamarádům do větší třídy – bylo jim
vyhověno.
Sportovní kurz:
Dotaz: p. Šofrová - Sportovní kurz – 8. třída – co bude náplní a na jak bude dlouho?
Odpověď p. Čápa: Sportovní kurz bude na 1 týden. Náplní bude : Cyklistika – do Kácova na kole,
vodní turistika - z Kácova do Šternberka na raftech, dále možnost bazén, paintball, lezecká stěna
Lyžařský kurz :
Dotaz: p. Šofrová – Jak bude letos organizován lyžařský kurz?
Odpověď vedení : Kurz pro 7. třídy + doplněno 8. třídou a případně 9. třídou – se školou
Čechtice společný autobus – napůl tzn. kapacita kolem 20 – 24 dětí – cenově: 650 Kč /den
ubytování + jídlo + permanentka cca 1800 Kč
Plavání – 3. a 4. třídy
Upřesnění: p. Čáp – Plavání pro 3+4. třída – plavání – vypadá, že zaplní celý autobus , původně
počítáno, že doplní MŠ , ještě se bude řešit, zda a kdy by jela MŠ .
Akce:
Upřesnění od vedení: Září – doplněna akce Ukliďte svět – 16.9. – apod . bude průběžně
doplňováno do seznamu akcí v Bakalářích
Sousedi – POST BELLUM – bude o mapování známých rodáků s využitím mediální komunikace
(video, článek, apod.)
Kroužky:
Dotaz p. Vaňkové: Bude v letošním roce šachový kroužek?
Odpověď vedení: Zatím nemá kdo vést. Prověří možnosti.
Šofrová: Dotaz k přípravě 8. třídy k přijímacím zkouškám na střední školy?
Odpověď vedení: Není problém nabídnout doučování, pokud žáci budou mít pocit, že je to
potřeba.
Šofrová: 8. třída má 3 hodiny NJ – 2 hodiny s p. Mgr. Čápem a 1 hodina s p. Kovským – zatím
jsem se s tím nesetkala, že by v jedné třídě jeden předmět učili 2 učitelé.
Odpověď p. Čápa: Takto rozděleno kvůli mému kratšímu úvazku.
6. Plán nových činností v ZŠ Dolní Kralovice
Lyžařský kurz proběhne na Harrachově. Doprava bude společná se ZŠ Čechtice.
Bude zaveden Sportovní kurz pro 8.třídy
Na plavání pojede 3. a 4. třída + mateřská škola. Pojede se do Pelhřimova.
Začátek školy o 5 minut později kvůli příjezdu busu v 7:49
Ze strany SRPDŠ se nepředpokládají platit učebnice pro školu
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Předpokládá se pravidelná edukativní návštěva kina pro 1.stupeň
Vedení školy vytvoří soupis věcí, které by požadovalo ve školním roce 2022/23 koupit od SRPDŠ.
Soupis věcí je dále v zápise
Plánuje se pro některé třídy spaní ve škole
Termíny výletů jednotlivých tříd nebudou uzančně dány a omezeny na jediný týden v roce
Vedení školy požádalo SRPDŠ, aby zaslalo kolik Kč se platilo ze strany SRPDŠ na podporu
jednotlivých akcí a věcí školy za posledních pět let.
7. Plán akcí ve školním roce 2022/23
https://www.zsdolnikralovice.cz/evt_file.php?file=3095&original=Harmonogram%20%C5%A1kol
n%C3%ADho%20roku%202022-23.pdf
8. Plán projektů ve školním roce 2022/23
POST BELLUM: Příběhy našich sousedů
Adventní jarmark
Velikonoční jarmark
Sportovní den
Školní akademie
Další zapojení bude škola řešit v průběhu školního roku
9. Plán kroužků na školní rok 2022/23
https://www.zsdolnikralovice.cz/evt_file.php?file=3116&original=Nab%C3%ADdka%20krou%C
5%BEk%C5%AF%20ve%20%C5%A1koln%C3%ADm%20roce%202022.pdf
10. Návrh příspěvků od SRPDŠ ze strany školy
Sportovní kurz - 500 Kč / žáka – 25 žáků - tj. 12500 Kč – 7. třída
Lyžařský kurz – 1000 Kč/žáka – 19 žáků - 19 000 Kč - 8. třída
Florbal - 14 300 Kč nákup hokejek – bude ve škole dle zájmu o florbalový kroužek
Stůl pro stolní tenis s pálkami a míčky - 9400 Kč
- Případná nabídka ze strany SRPDŠ pro podporu soutěží, např. miniházená v Ledči,
florbalový turnaj, účast na olympiádách apod. – bude upřesněno, až budou vypsány akce
11. Rozpočet + fundraising
Příspěvky ze SRPDŠ pro školu – v předchozích letech se pohybovalo cca 80 – 90 tis. Kč za rok.
Příspěvky do SPRDŠ – v loňském roce 200 Kč / žáka – příjem cca 40 000 za rok při 200 žácích na
rok + např. z karnevalu příjem cca 15 000 + sponzoři – celkový příjem cca 60 000 Kč /rok
Aktuální zůstatek účtu 84 000 Kč, pokladna necelých 8 500 Kč
12. Kalkulace příspěvků SRPDŠ
Návrh na navýšení členských příspěvků z 200 Kč na 300Kč na žáka především z důvodu zdražení
dopravy na akce – p. Holba . Jednomyslně odsouhlaseno všemi přítomnými členy SRPDŠ.
Návrh vedení školy: Peníze z jarmarků půjdou též do fondu SRPDŠ. Návrh ze strany SRPDŠ byl
přijat.
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Peníze v rozpočtu SRPDŠ se plánují v tomto školním roce navýšit vyjma členských příspěvků
pořádáním karnevalu pro děti, příp. s využitím příspěvku sponzorů
13. Plán akcí pořádaných SRPDŠ na školní rok 2022/23
Mimo dětského karnevalu byly tyto návrhy rodičů na akce:
- Geocaching, promítání v kině, diskotéka, sportovní den
- Vedení školy má plán min. 1x měsíčně návštěvu v kině – zvlášť první stupeň a zvlášť
druhý stupeň v rámci vyučování.
- Škola bude organizovat sportovní den před Vánocemi a před koncem školního roku
- Návrhy ze strany SRPDŠ probereme na další členské schůzi
14. Návrh změny stanov:
- musí odsouhlasit členská schůze
- návrh podal p. Michal Janeček:
Fungování doposud: jsou 3 zákl. prvky spolku – 1. členská schůze – je dnes – může být přítomno
10 důvěrníků ( za každou třídu jeden ) , což jsou zástupci třídy , nebo všichni rodiče – problém,
kde pořádat členskou schůzi, když se může sejít 10 lidí nebo všichni rodiče, neobratné při
schvalování
2. výkonný výbor – nemá žádné pravomoci
3. pokladník – podpisová práva k účtu
Nový návrh:
1. spolek – členská schůze musí být – např. třídní schůzky – na nichž jsou všichni členové
informování o činnosti spolku + volili by se zastupitelé každé třídy - důvěrníka jako doposud
2. zastupitelstvo spolku – část spolku, která by se skládala z třídních důvěrníků – měnilo by
stanovy, rozhodovalo o použití peněžních prostředků – je to orgán, který se sejde a je schopen
reagovat , vybere si předsedu, místopředsedu a pokladníka , nebylo by třeba zvát všechny rodiče
coby členy SRPDŠ
3. výkonný výbor – zvolen předseda, místopředseda a pokladník – komunikace s vedením školy ,
schválení účetní uzávěrky, podpisy smluv , faktur – min. 2 ze 3 členů + komunikace se vedením
školy by probíhala vždy min. 2 členové SRPDŠ
- do stanov zahrnout možnost a způsob výměny třídního důvěrníka – doposud nebylo uvedeno
15. Organizace karnevalu
- Sudé třídy – 2 - zákusky., 4 - kuchyň., 6 - vstup. a 8. třída – prodej a výdej tomboly
- Návrh termínů: 4.-5.2. a 11.-.12.2.
- Kapely - sehnat někoho s programem pro děti: Profil, Kája Míčků, Vysočinka, Čejka Band,
- Akce pro karneval: pronájem sálu na obci, obejít sponzory, nákupy ceny, sešit s cenami na
tombolu, zákusky, kuchyň, prodej a výdej tomboly, vstup, prodej konfet, malinovka sudy,
výzdoba sálu, nákup jídla u Martínků – vytvoření chlebíčků a jejich prodej, Věcné ceny
dávat do družiny
- Marek připraví dokument pro oslovení sponzorů
16. Seznam a zajištění sponzorů na karneval
- byl vytvořen seznam potenciálních sponzorů na karneval a důvěrníci si rozdělili jejich oslovení
v průběhu listopadu
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- budeme žádat o finanční dary, věcné dary do tomboly, výrobky – možnost darovací smlouvy, aby
si to sponzoři mohli příp. odečíst z daní
17. Náměty na činnost vyplývající ze Stanov
Nikdo nenavrhl žádnou další činnost za SRPDŠ pro fungování Spolku na základě Stanov.
18. Různé, diskuze, další náměty:
Dotaz p. Krannichové: Jak se budou děti hlásit na kroužky? V loňském roce nebyla zpětná vazba
přes Bakaláře, že je dítě přihlášeno.
Odpověď p. Čápa: Přihlášení bude probíhat přes Bakaláře, ale zpětná vazba bude zajištěna.
V současné chvíli jsou kroužky vypsány na stránkách školy, u některých kroužků zatím bez
termínu začátku kroužku, aby se neblokovala tělocvična. Termíny kroužků budou upřesněny až
podle toho, zda se přihlásí min. požadovaný počet dětí a daný kroužek se vůbec otevře.
Dotaz p. Šofrové: Dalo by se do budoucna hlásit na kroužky dříve – např. koncem června ?
Chybí mi více sportu – účast na atletických soutěžích – v tuto chvíli se škola a její žáci neúčastní.
Odpověď p. Čápa: Škola v tomto školním roce počítá s účastí na sportovních soutěžích.
- další předpokládaná členská schůze SRPDŠ před rodičovskými schůzkami, tj. v úterý
15.11. od 17 hodin
Úkoly:
- Michal Janeček – příprava Stanov na příští členskou schůzi v listopadu, do 10.10. odeslat
návrh změněných Stanov ostatním třídním důvěrníkům k opřipomínkování a doplnění
- Marek Holba – zajištění Společenského sálu pro účely karnevalu, zajištění hudby ke
karnevalu do 15.9.
- Marek Holba – příprava dokumentu pro oslovení sponzorů do 10.10. a následně odeslat
dokument k opřipomínkování ostatním třídním důvěrníkům
V Dolních Kralovicích 7.9.2022
Zapsala: Petra Krannichová
Ověřil: Marek Holba
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