
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 046 281 10 

 

      __________________________________________________________________________________________ 

 Zápis z jednání členské schůze SRPDŠ, konané v jídelně ZŠ Polnička, 20.10. 2022 v 16:30 hodin. 

 Přítomni za výbor: Jaroslav Sáblík, Veronika Sáblíková 

 Přítomni členové spolku: viz prezenční listina účastníků schůze SRPDŠ 

 

 

 Program členské schůze: 

 1. Zahájení schůze 

 2. Zpráva o hospodaření spolku  

 3. Plánované akce 

 4. Stanovení a schválení příspěvku SRPDŠ pro školní rok 2021/2022 

 5. Náměty a připomínky rodičů 

 6. Ukončení schůze 

 

 

 Ad.1 

 Pan předseda zahájil schůzi v 16:30 hodin a přítomné seznámil s programem. 

 Seznámil všechny přítomné s novou delegátkou za 1. ročník s paní Beránkovou.  Dále, že se na jednání 

delegátů, které proběhlo dne 29.9.2022 (zápis k nahlédnutí na stránkách SRPDŠ) diskutovalo o návrhu na 

zvýšení příspěvku SRPDŠ. 

 

 Ad.2 

 Zpráva o hospodaření spolku z minulých let je k nahlédnutí na stránkách SRPDŠ (web školy). 

 Zůstatky na účtech k 30.9.2022 jsou: 

          -  pokladna ZŠ 6.500,-Kč 

          -  pokladna MŠ 21.000,-Kč 

          -  BÚ 20.800,-Kč 

 

 



Příjmy za rok 2021 byly celkem 75.900,-Kč. 

Výdaje za rok 2021 byly celkem 93.600,-Kč. 

Doprava za loňský školní rok vyšla na cca 30.000,-Kč. 

 

Ve školním roce 2021/2022 se opět nepořádal karneval z důvodu pandemie Covid 19 a s tím související různá 

vládní nařízení. 

Znovu bychom chtěli zdůraznit, že veškeré informace o hospodaření, stavu pokladny a BÚ jsou zveřejňovány 

na stránkách SRPDŠ nebo po domluvě je možnost přímo nahlédnout do účetnictví. 

Výbor schválil i pro tento školní rok tyto příspěvky: 

A) Příspěvek na občerstvení na adaptačním kurzu-vždy se bude jednat o žáky 6. ročníku.                                                      
B) Příspěvek na výlet pro žáky 9. ročníku = 200,-/žák (příspěvek je schválen každý rok).                                               

C) Příspěvek rodičů dětí MŠ na výtvarné potřeby = 400,-/dítě (také již několikátý rok). 

O dalších příspěvcích se bude jednat po předložení požadavků od učitelů. 

 

Ad.3 

Každoročně se pořádá jarmark, který se bude letos konat ve středu 7.12.2022. Zde bychom potřebovali 

výpomoc rodičů jako každý rok. 

Karneval se bude konat 11.2.2023. Na loňské schůzi třídních delegátů v září jsme se dohodli, že karneval 

budou vždy pořádat rodiče 5. ročníku za pomoci výboru a delegátů. Jedná se o obsazení míst při karnevale 

(výčep, občerstvení, tombola, shánění sponzorů...), ale zároveň i shánění sponzorů a darů před samotným 

karnevalem. 

 

Ad.4 

Od roku 2018 je stále stejná částka příspěvku bez navýšení, tj.250,-/žáka. Na schůzi třídních delegátů v září 

byly navrženy 2 částky (400,- a 500,-/žáka). Z důvodu neustále se zvyšování nákladů na dopravu a ostatní 

zvyšování cen celkově a všeho. V září na schůzi delegátů se také řešilo, že případné zvýšení příspěvku by se 

mohlo použít na tzv. solidární fond – více informací k solidární fondu poskytne výbor SRPDŠ. 

Zvýšení a stanovení příspěvku se zúčastnilo 15 přítomných a 2 udělené plné moci. Hlasování proběhlo  v 16:55 

a ukončeno bylo v 17:00 hodin. 

a) Hlasovalo se pro částku 400,-Kč/žáka                                                                                                          

PRO: 0 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 17 hlasů 

 

b) Hlasovalo se pro částku 500,-Kč/žáka   

             PRO: 16 hlasů, PROTI: 0 hlasů, ZDRŽEL SE: 1 hlas 

 

Od 1.11.2022 se tedy bude vybírat 500,-Kč/ žáka. 

 



Ad.5   

Byla navržena možnost se zúčastnit jarního jarmarku v sokolovně nebo venku. Další podrobnosti by se 

probraly na jarní schůzi delegátů. 

 

Ad.6  

Schůzi ukončil pan předseda v 17:20 hodin.     

 

 

 

V Polničce 22.10.2022 

 

 

Zapsala:  Blanka Vábková, delegátka 6. třídy 

Zkontrolovali: Jaroslav Sáblík, předseda Spolku 

                         Veronika Sáblíková, místopředsedkyně Spolku 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

  

                                       

      

 


