
Zápis Valné hromady KRPŠ ze dne 14.1.2019 

1. Zahájení  

Všechny přítomné pozdravila p. Maršáková a poděkovala za hojnou účast rodičů. Valná 
hromada byla vedena v zastoupení p. Maršákovou, protože předseda KRPŠ p. Fililpčík se 
z pracovních důvodů nemohl schůze zúčastnit. 
Program schůze: 

 Stav pokladny / účtu KRPŠ  

 Info vedení školy 

 Schvalování rozpočtu pro šk. rok 2019/2020 

 Různé 

 

2. Info vedení školy (p. ředitelka) 

 Poděkování rodičům za účast na podzimní úpravě školní zahrady a za pomoc při 

budování stezky bosou nohou v areálu školy – akcí se zúčastnilo více než 30 rodičů. 

 Poděkování za sponzorské dary od rodičů žáků (čtvrtky na kreslení a finanční dary). 

Dalším sponzorským darem přispělo škole ÚMO Křimice a to částkou 5000 Kč na 

nákup fotoaparátu pro potřeby školy. 

 Dojde k modernizaci systému objednávání jídel v prostorách školních jídelen ve 

Skrvrňanech. Budou instalovány nové terminály a nově bude evidován počet 

zapomenutých čipů při odběru jídel. Děti si budou na terminálech tisknout stravenky 

v případě, že čip na oběd zapomenou. Každé dítě bude mít svoje heslo, na jehož 

základě si může jednou do měsíce zdarma stravenku vytisknout. V případě další 

stravenky už bude účtován administrativní poplatek 5 Kč. 

Nový systém značně zredukuje administrativu s evidencí odebraných obědů, které 

nebyly řádně vydány na základě dat z čipů. O termínu spuštění nového systému 

budou rodiče včas informováni. 

 Nově bude nastaveno inkaso na placení obědů nastaveno na 20. den v měsíci 

(původně bylo nastaveno na 15. den). 

 V únoru bude škola obhajovat titul Ekoškola (v případě obhájení titulu, bude další 

audit až za 4 roky). 

 1.4.2020 bude další Den mezinárodní kuchyně – tentokráte italské. Členové KRPŠ 

mohou přijít na ochutnávku jídel v uvedený den v 11 hodin. 

 Nově je v areálu školy instalován kontejner na hliníkové plechovky, který mohou 

využívat jak žáci, tak rodiče. Množství odevzdaných plechovek nebude evidováno, ani 

nijak vyhodnocováno. Jedná se pouze o možnost takto vybraný odpad recyklovat. 

 

3. Hlasování o schválení rozpočtu KRPŠ na rok 2019/202 

 Stav pokladny / účtu KRPŠ k 31.12.2019 (p. Vojtušová) 

o Pokladna:  553,- Kč 

o Účet:   125 099,52 Kč 

 Hlasování: Rozpočet byl jednomyslně schválen během aklamačního hlasování všemi 

přítomnými zástupci KRPŠ (pro 37, proti 0, zdržel se 0 ze 46 možných hlasů) 

 

4. Různé 

Nebyl vznesen žádný návrh do diskuze 

 

Zapsala: Pavla Maršáková      Ověřil: Hana Vojtušová 


