
Spolek rodičů a přátel dětí a školy při Základní a Mateřské škole Polnička, z.s. 
se sídlem Polnička 147, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 046 28 110 

______________________________________________________________________________  
Zápis z jednání SRPDŠ a delegátů, konaného ve společenské místnosti ZŠ Polnička, 

ze dne 29. 9 2022 v 16:30 hodin. 
 
Přítomni za Výbor SRPDŠ: Jaroslav Sáblík, Veronika Sáblíková, Pavla Chybová 
Přítomni delegáti: Markéta Bednářová, Jana Padalíková, Blanka Vábková, Zdeňka Břečková, Věra 
Moravcová, Marina Filippi, Magdaléna Slámová, Lucie Chybová, Jana Pečenková, Beránková Jana 
Omluveni: Lenka Novotná, Klára Sobotková, Ludmila Machová, Jana Jůdová 
Za ZŠ a MŠ: Romana Chlubnová 
 
Schůzi zahájil v 16:30 hodin Jaroslav Sáblík 
 
Program:  

1. Třídní delegáti 
2. Výše příspěvku 
3. Plánované akce 
4. Ukončení schůze 

 

a1. 

Úvodem bylo dohodnuto, že všichni stávající delegáti souhlasí s pokračováním ve svých funkcích. 
Delegátem za první třídu byla rodiči na třídní schůzce zvolena paní Jana Beránková. V nejbližším možném 
termínu dostanou jednotliví třídní delegáti aktuální seznamy dětí příslušných tříd s kontakty na 
rodiče/zákonné zástupce.  

a2. 

Vzhledem k postupnému navyšování výdajů hrazených z peněz SRPDŠ, především výdajům za dopravu 
(bruslení, plavání, divadlo, exkurze apod.) a současně vzhledem k celkovému navyšovaní cen služeb a zboží 
byla s delegáty projednána možnost navýšení členského příspěvku na tento školní rok.  

S příspěvkem paní ředitelky Romany Chlubnové byla opětovně projednána možnost vytvoření solidárního 
fondu. V souvislosti s tím byly navrženy dvě výše členského příspěvku. Aktuální výše je 250,- na žáka. 
Delegáty bylo odsouhlaseno, že na nejbližší členské schůzi bude hlasováno o nové výši členského příspěvku 
a to 400,- Kč nebo 500,-Kč. Hlasovat se bude na schůzi, která se bude konat 20. 10. 2022 v 16:30 v jídelně ZŠ 
Polnička. 

Příspěvek na výtvarné potřeby v mateřské školce zůstane beze změny (400,-/dítě). 

a3. 

V průběhu letošního školního roku jsou zatím naplánované 2 akce. Tradiční předvánoční jarmark v termínu 
7.12. 2022 a dětský karneval, který se bude konat dne 11. 2. 2023 v Sokolovně. Paní ředitelce byla 
nabídnuta výpomoc se zajištěním jarmarku. Vše budeme operativně řešit s delegáty a rodiči před daným 
termínem. 

Znovu bylo projednáno a prodiskutováno pořádaní karnevalu v součinnosti s rodiči dětí z 5. ročníku dle 
dohody z loňského roku. Rodiče osloví delegátka za 5. ročník p. Bednářová. S organizací karnevalu 
vypomůže výbor SRPDŠ spolu s delegáty. 

a4. 
Ukončení schůze v 17:20 hodin. 
 
V Polničce, dne 29. 9. 2022  
 
Zapsali: Jaroslav Sáblík, předseda Spolku a Pavla Chybová, členka Výboru 
Zkontrolovali: Jaroslav Sáblík, předseda Spolku  
Veronika Sáblíková, místopředsedkyně Spolku 


