
Zápis Valné hromady KRPŠ ze dne 11.1.2022 

1. Zahájení  

Všechny přítomné pozdravila p. učitelka Šoupalová a poděkovala za hojnou účast rodičů. Kvůli 
epidemiologické situaci schůze probíhala online prostřednictvím aplikace MS Teams. 
Program schůze: 

• Informace vedení školy 

• Stav pokladny / Schvalování rozpočtu pro rok 2021/2022 

• Různé 

 

2. Informace vedení školy (p. ředitelka) 

• Přivítání rodičů. 

• Bulletin „Školní zahradou“ k dispozici ve škole pro všechny zástupce KRPŠ. 

• Nové téma „Biodiverzita“ nahrazuje program „Zahrada – příroda nás učí“. 

• Potřetí obhájen titul Ekoškola. 

• Oslava 25. výročí založení školy – letos se neuskuteční školní akademie (kvůli Covidové 

situaci). Plánuje se koncert školních pěveckých sborů a výstava výtvarných děl žáků 

školy. 

• Covidová situace – od 17.1. by se mělo testovat pouze jednou týdně, a to v pondělí. 

Třída jde do karantény pouze u pozitivního záchytu při čtvrtečním testování. 

• Rekonstrukce školní jídelny: 

o Od dubna do srpna proběhne hlavní rekonstrukce, bude zajištěno náhradní 

stravování (33.ZŠ, SOUE Vejprnická, Akademii hotelnictví). 

o Děti z prvního stupně pojedou do stravovacího zařízení tam i zpět se školním 

dozorem.  

o Děti z druhého stupně pojedou s dozorem pouze do stravovacího zařízení, zpět 

už pojedou samy. 

o Do 19.1. 2022 je třeba dát vědět třídnímu učiteli, jestli má rodič zájem o náhradní 

stravovací zařízení. Zájemcům budou zajištěny přístupy do objednávkových 

systému daných stravovacích zařízení. 

o Zájemci, kteří budou chtít zajistit náhradní stravování, by měli do dubna zařídit 

dětem Plzeňskou kartu se zaplaceným kuponem od dubna do černa. 

o Ceny obědů zůstanou stejné, případné navýšení cen v náhradním stravovacím 

zařízení bude dorovnávat škola. 

o 1.4. bude sanitární den, jídelna nebude vydávat jídla ani nebude zařízeno 

náhradní stravovací zařízení. 

 

3. Hlasování o schválení rozpočtu KRPŠ na školní rok 2021/2022 

• Stav pokladny / účtu KRPŠ k 31.12. 2021 (p. Vojtušová): 

o Účet:  153 337,08 Kč 

o Pokladna:  313,- Kč 

o Částka vybraná na příspěvcích pro školní rok 2021/2022: 140 550,- Kč 

• Hlasování: Rozpočet byl jednomyslně schválen hlasováním per rollam prostřednictvím 

aplikace MS Teams (pro 40, proti 0, zdržel se 0 ze 47 možných hlasů). 

• Záznam o zaslaných hlasech má k dispozici p. uč. Šoupalová.  

 

4. Různé 

Nebyl vznesen žádný návrh do diskuze 

 

Zapsala: Pavla Maršáková      Ověřil: Karel Filipčík 


