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Sdružení rodičů a přátel při ZŠ U školské zahrady 4, z.s. 
se sídlem U školské zahrady 4, 180 00  Praha 8 
IČ 457 73 530  

 

Zápis č. 1/201920 
z jednání výboru Sdružení rodičů a přátel při ZŠ U školské zahrady 
4, z.s., se sídlem U školské zahrady 4, 180 00  Praha  8, (dále jen 
SRPŠ) 
 
konaného v prostorách ZŠ U Školské zahrady 4, Praha 8,  
dne 9.9. 2019 od 17.00 hodin 
 
Svolavatel: Jitka Mackovčáková, předsedkyně SRPŠ  
                     Pozvánky zaslány členům prostřednictvím e-mailu  
                     na kontaktní e-mailové adresy. 
 
Přítomní: členové výboru dle prezenční listiny v příloze zápisu,  
za ZŠ ředitelka paní Věra Staňková 
  
Program:  
1. úvod a kontrola prezence 
2. zvolení nového předsedy za odstupující Jitku Mackovčákovou 
3. info o hospodaření SRPŠ, návrh hospodaření na nový školní rok, 
diskuze k hospodaření a příspěvkům 
4. jednání s vedením školy   
          
Zápis z jednání: 
 
1. Zahájení,  kontrola prezence 

 
Jednání výboru SRPŠ zahájeno v 17.00 hod.  Přítomní členové výboru SRPŠ byli 
zapsáni do prezenční listiny. Přítomno je 13 členů výboru SRPŠ ze 17ti. Schůze 
výboru je tedy usnášeníschopná.  
 
2. Zvolení nového předsedy 

Novým předsedou SRPŠ byla zvolena paní Andrea Šípalová, zástupce tř. 7A, 
jednomyslným schválením přítomných 13 členů výboru SRPŠ. 
 
3. Informace o finančních prostředcích SRPŠ a návrh rámcového  

hospodaření pro ŠR 2019/2020 
 
Zůstatek na účtu SRPŠ ke dni 9.9.2019:  30 959,30 Kč  
Zůstatek v pokladně SRPŠ ke dni 9.9.2019:  812,- Kč  
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➢ Schválení navýšení členských příspěvků z původních 300,-Kč/žák 

(vč.sourozence) na nových 500,-Kč/žák (vč.sourozence).  
Souhasili všichni přítomní členové. 
Předpokládaný výběr po navýšení cca 141 000,-Kč. 

 
Návrh na využití prostředků SRPŠ v ŠR 2019/20: 
 
- Snížení příspěkvu na školní aktivity: papírové hygienické prostředky 

6.000/pololetí , příspěvek na papírové kapesníky na smrkání zrušen. 
– Financování obvyklých výdajů SRPŠ, a to vzdělávací akce, příspěvky, platy 

vychovatelů a zdravotníků ŠVP, odměny dětem, buřtobraní, den dětí (celkem 
98 000,-Kč, rozepsáno v návrhu hospodaření v příloze zápisu)  

- náměty na další využití finančních prostředků SRPŠ – pouze rámcově, 
konkrétní investice bude ještě schválena výborem SRPŠ: 

Buřtobraní – bude diskutováno na další členské schůzi 
MDD – dárky, program 
Ostatní využití finančních prostředků – další členská schůze 

 
Diskuse k využití prostředků SRPŠ:  
Příspěvky na MDD:  
I.stupeň - navýšení příspěvku na odměny + návrh z předchozích jednání výboru 
(návrh pí Procházkové na inovaci pojetí MDD – přidat např. nějaký program pro 
děti (kouzelník, bublinář……),   
II. Stupeň - možnost příspěvku do třídních fondů na samostatné aktivity tříd.  
Příspěvek školní jídelně na zmrzlinu pro děti (dle aktuální finanční situace ŠJ) 

 
Po ukončení diskuse byl rámcový návrh na využití prostředků SRPŠ výborem 
odsouhlasen bez výhrad. V písemné podobě je v příloze tohoto zápisu a dostupný 
na sdíleném disku SRPŠ. 
 
4.     Jednání s vedením školy – paní ředitelkou, diskuse výboru SRPŠ 
 

• Zástupci tříd II.stupně na třídních schůzkách se dotáží rodičů (např. 
formou ankety) na případnou podporu zákazu mobilních telefonů i na 
II.stupni. 

• Diskuze o možnosti uspořádat pro rodiče seminář (mediální výchova, 
sociální sítě apod.) 

• Školní jídelna – pozvánka na vyzkoušení obědů rodiči, a to každý všední 
den mezi 11h-11:45h. 

• Informace o výměně podlahy v další třídě. Zlepšení situace týkající se 
zápachu. 

• Informace od vedení školy o zásadním omezení vstupu do budovy, 
především z bezpečnostních důvodů. 

• Změna školního řádu – omlouvání žáků, ustanovení o umísťování 
dopr.prostředků (koloběžky, kola, skateboardy atd.) během výuky a obědů. 
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Schůze výboru SRPŠ byla ukončena v 20:00 hod.  
 
 
Zapsala: Andrea Šípalová  
 
 
 
Přílohy zápisu: prezenční listina 
                              Schválený návrh hospodaření pro rok 2019/20 
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 PREZENČNÍ LISTINA 
SCHŮZÍ VÝBORU 
SRPŠ ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 

   

třída Příjmení Jméno funkce schůze konaná dne 
9.9.19 

1.A Nedělová Pavla člen výboru přítomna 
2.A ?   _ 
2.A Kohoutová Tereza člen výboru omluvena 
2.B Němcová  Josefína člen výboru přítomna 
3.A Bicanová Jitka člen výboru přítomna 
3.B Mrázková Hana člen výboru přítomna 
4.A Procházková  Barbora místopředsedkyně přítomna 
4.B Arner Milan člen výboru přítomen 
5.A Šubertová Markéta člen výboru přítomna 
5.B Devátá  Lucie člen výboru omluvena 
6.A Čáhová Jitka člen výboru přítomna 
6.B Petříková Kateřina člen výboru přítomna 
7.A Šípalová Andrea hospodářka přítomna 
7.B není    
8.A Mackovčáková Jitka končící předsedkyně  přítomna 
8.B Lebedová Milena člen výboru omluvena 
9.A Volek Tomáš člen výboru přítomen 
9.B Smutková Zuzana člen výboru přítomna 
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Návrh hospodaření SRPŠ U školské zahrady 4, 
školní rok 2019/2020 

  
stav účtu k 9.9.2019 30959 

Stav pokladny k 9.9.2019 812 

Celkem 31771 

Předpokládaný příjem školní rok 2019/2020 141000 

Celkem s předpokládanými příspěvky 172771 

    

předpokládané výdaje    

hygienické papírové prostředky I.pololetí 6000 

hygienické papírové prostředky II.pololetí 6000 

Angličtina 10000 

Exkurze Terezín 5000 

ŠVP- platy vychovatelů, zdravotníků 27000 

odměny soutěže, karneval apod. 15000 

buřtobraní 18000 

Den dětí 20000 

výdaje celkem 107000 

  
Zůstatek při plán. Výdajích 65771 

 


