
Zápis ze schůzky SRPŠ ze dne 21. 9. 2017  

Program:  

1) Uvítání 
2) Představení zástupců tříd 
3) Informace ředitelky školy 
4) Vybírání příspěvku 
5) Výdaje na rok 2017 - 2018 
6) Diskuze 

Ad 1) Uvítání 

ředitelka školy Mgr. Lenka Budínská, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Daniela Červová, zástupci tříd 

Ad 2)Přítomní:   

1. A p. p. Jana Hejduková 

1. B p. Dana Durdilová - omluvena 

2. A p. Ladislav Novák 

2.B p. Gabriela Jírová 

3.A p. Michaela Žídková  

3.B p. Pavla Floriánová 

4.A  p. Petra Brožková 

4.B  p. Michal Mrázek 

4.C p. Soňa Tlapáková 

5.A p. Markéta Doležalová 

5.B p. Petra Dušková 

6.A p. Alena Jírová – omluvena, zastupuje 9. Radmila Brožková 

6.B p. Veronika Jonášová 

7.A p. prozatím nebyl zástupce zvolen 

7.B p. Jitka Rázková 

8.A p. Lenka Schubertová 

8.B p. Petr Novák 

9.A p. Soňa Holubová 

9.B p. Andrea Krejčí - nepřítomna 

 



 

Ad 3) Informace ředitelky školy: 

Paní ředitelka informovala přítomné o: 

- úspěšné rekonstrukci školní jídelny a navýšení kapacity jídelny na 500 strávníků 

- plánované přístavně školy  

- projektu na rekonstrukci počítačové učebny 

- o personálních změnách ve škole 

 

Ad 4)  Zvýšení příspěvku  

Byl podán návrh na zvýšení příspěvku SRPŠ z 250,- Kč na 300,- Kč na každého žáka. 

Rada tedy odsouhlasila  14ti hlasy z celkového počtu 16ti přítomných platbu příspěvku SRPŠ ve výši 

300,- Kč za každého žáka školy. 2 se zdrželi hlasování.  

 

 

Ad 5) Výdaje na rok 2017/2018 – po schválení zástupci SRPŠ budou předloženy tyto položky ke 

schválení Radě Města Chrast jako finanční dar účelově určený. 

- 10 000,- Kč - doprava dětí do divadla – 3x předplatné (cena se odvíjí podle nabídky dopravce)  

- 10 000,- Kč - doprava na školu v přírodě (2. a 4. ročník) – prosba p. uč. Kodešová, zda by 5 000,- pro 

4. ročníky mohla využít na platbu za dopravu na exkurzi (dopravu na školu v přírodě si 

žáci zaplatí) 

- 10 000,- Kč - lyžařský výcvik  

- 40 000,- Kč - 2x kulturní vystoupení pro celou školu 

- 1 000,- Kč - školní klub – šachy (doprava na soutěže)  

- 5 000,- Kč - žákovský parlament (adaptační kurz)  

- 5000,- Kč - EKORADA (doprava +vstupné do kina pro vítěze soutěže v třídění odpadu a pro Ekoradu)  

- 20 000,- Kč - dopravní a zdravotní kroužek, ostatní soutěže  

- 10 000,- Kč  -Zvoneček (pro děti ze souboru na dopravu, občerstvení na vystoupeních a malé 

odměny pro děti)  

- 3 000,- Kč - e-Twinning  

- 4 500,- Kč - foto a video z akademie 2017   

- 1 000,- Kč - ceny do soutěže v anglickém jazyce  



 

- 11 000,- Kč - nákup knih do školní knihovny  

- 1 000,- Kč - odměny na Dětský den  

- 1 000,- Kč - odměny na Recitační soutěž     

- 1000,- Kč – odměny pro děti do ŠD a ŠK (provize z focení) 

- 2000,- Kč - příspěvek na dopravu na školní výlet 4. tříd z důvodu nutnosti objednat nízkopodlažní 

autobus 

- 5500,- Kč – žádost p. uč. Pelikánové na anglické časopisy pro 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy 

- 1 500,- Kč – žádost p. uč. Pelikánové na dopravu do divadla na anglické představení 

 Celkem: 142 500,- Kč  

Tyto výdaj zástupci SRPŠ schválili 16ti hlasy z celkového počtu 16ti přítomných. 

 

Ad 7) Přednáška paní Mgr. Soni Holubové 

Dne 17. 10. 2017 od 18.00 se uskuteční přednáška paní Mgr. Soni Holubové na téma „Jaké byliny na 

stres a podpoření imunity pro děti a dospělé?“ 

Přednáška bude v Základní škole Chrast a výtěžek ze vstupného bude věnován SRPŠ. 

 

Ad 7) Diskuze 

 

 

Zapsala: Petra Dušková – Chrast, 21. 9. 2017 

 

 

 

 

 


