
Zápis Valné hromady KRPŠ ze dne 20.9.2022 

1. Zahájení  

Všechny přítomné pozdravila p. učitelka Šoupalová a poděkovala za hojnou účast rodičů.  
Jako host se Valné hromady účastní Mgr. Martina Sladká. 
Program schůze: 

• Zahájení 

• Představení nových Stanov spolku v souladu s aktuální legislativou 

• Hlasování o schválení členů spolku 

• Hlasování o Stanovách spolku 

• Informace vedení školy 

• Stav pokladny  

• Různé 
 

2. Představení nových Stanov spolku a jejich schválení (p. uč. Šoupalová / p. Filipčík / 

Mgr. Sladká) 

• Představení nových Stanov spolku třídním důvěrníkům. 

• Příspěvek na KRPŠ zůstává ve výši: 170 Kč na první dítě, 200 Kč na 2 sourozence, 220 

Kč na tři a více sourozenců navštěvujících školu. Příspěvek platí vždy nejstarší dítě. 

• Hlasování o schválení členů spolku: 

o Předseda: Mgr. Karel Filipčík 

o Místopředsedkyně: Ing. Pavla Maršáková 

o Hospodářka: Hana Vojtušová 

Hlasování proběhlo prezenčně (39 přítomných): 

o Celkový počet možných hlasů: 46 

o Pro: 39 

o Proti: 0 

o Zdržel se: 0 

Členové spolku byli jednomyslně schváleni. 

• Hlasování o nových Stanovách spolku proběhlo prezenčně (39 přítomných): 

o Celkový počet možných hlasů: 46 

o Pro: 39 

o Proti: 0 

o Zdržel se: 0 

Stanovy byly jednomyslně schváleny. 

 

3. Informace vedení školy (p. ředitelka) 

• V minulém týdnu byla kuchyně školní jídelny slavnostně otevřena. Od listopadu by měla 

být hotova finální kolaudace a měla by se začít vařit další jídla. 

• Systém školní jídelny je zatím ve zkušebním provozu, je třeba vyřešit možnost 

náhradních stravenek v případě zapomenutého čipu. Bude opět třeba tisk náhradní 

stravenky, který je zpoplatněn (5 Kč). 

• Od října budou opět zahájeny zájmové kroužky – seznam dostupný na stránkách školy. 

Další alternativou jsou školní kluby 

• Mezinárodní projekt EKOškola – téma biodiverzita. Projekt je plánovaný na aktuální 

školní rok „Příběh medu“ – instalace úlů na střechu školy. Škola bude obhajovat titul 

EKOškola. 

• Zahradničení s rodiči plánované na podzim – přesné informace předají třídní učitelé. 



• Projekt Digitální propast – podpora znevýhodněných dětí z hlediska vybavení techniky 

potřebné k výuce. V případě zájmu kontaktujte prosím školu. 

• Zahájení školního roku 2022/2023: 1100 žáků / 46 tříd /14 oddělení ŠD (kapacita školy 

je 1110 žáků). Proběhla speciální kola zápisů pro ukrajinské žáky (mimo standardní 

zápisy). 

• Úprava školního řádu – školní řád je k nahlédnutí na stránkách školy. Týká se používání 

mobilních elektronických zařízení a dále úprava paragrafu o návykových látkách 

(doplněny nikotinové sáčky/elektronické cigarety). Další úprava se týká zákazu 

konzumace energetických nápojů na půdě školy. 

 

4. Aktuální stav poklady (p. Vojtušová) 

• Stav pokladny / účtu KRPŠ k 20.9.2022: 

i. Pokladna:  3 297,- Kč 

ii. Částka vybraná na příspěvcích pro školní rok 2022/2023: 98 203,65 Kč 

• Na základě finální vybrané částky bude sestaven návrh rozpočtu pro šk. rok 2022/2023, 

který bude zveřejněn na stránkách Klubu rodičů a bude předložen ke schválení v lednu 

2023. 

 

5. Různé 

Nebyl vznesen žádný návrh do diskuze 

 

Zapsala: Ing. Pavla Maršáková      Ověřil: Mgr. Karel Filipčík 


