
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 v ZŠ Polnička, 

Ze dne 15. 11 2022 v 17:30 hodin. 
 
Přítomni za Výbor SRPDŠ: Jaroslav Sáblík, Veronika Sáblíková, Pavla Chybová, Jana Padalíková, Lenka Novotná 
Přítomni delegáti: Markéta Bednářová, Blanka Vábková, Zdeňka Břečková, Věra Moravcová, Martina Filippi, 
Magdaléna Slámová, Lucie Chybová, Jana Pečenková, Beránková Jana, Jana Jůdová 
Omluveni:  Klára Sobotková, Ludmila Machová 
 
 
Schůzi zahájil v 17:30 hodin Jaroslav Sáblík 
 
Program:  
1. Karneval 
2. Příspěvek SRPDŠ 
3. Ukončení schůze 
 
a1. 

Přítomní členové výboru a delegáti se dohodli, že je třeba začít kontaktovat firmy a získávat sponzorské dary. 
Každý z delegátů, členů výboru bude mít na starost daný seznam sponzorů, které si sám obvolá a zajistí převzetí 
těchto darů. Seznam sepíše paní Sáblíková a pošle ho emailem všem delegátům. 

a2. 

V letošním školním roce 2022/2023 se vybírá příspěvek SRPDŠ ve výši 500,-Kč na žáka. K navýšení částky došlo 
z důvodů zvyšování cen energií, zboží a služeb a s tím související navýšení částek při konání různých školních 
aktivit. Další důležitý faktor, který vedl ke zvýšení příspěvku je, že se již dva roky nekonala žádná akce (karneval, 
jarmark), která by SRPDŠ přinesla výdělek. 

V MŠ se objevilo několik negativních reakcí na výši příspěvku, a to hlavně z důvodu, že rodiče nedostávají 
smysluplné informace o tom, co je podstatou SRPDŠ. Obdrží požadavek, aby zaplatili částku ve výši 500,- Kč a dále 
jim není nic vysvětleno. Tím pak vznikají různé spekulace o tom, jak jsou peníze vlastně čerpány. Delegátům bylo 
řečeno, že všichni členové SRPDŠ mají právo nahlédnout do účetnictví a vše si prohlédnout. Současně abychom 
předešli spekulacím, shodli jsme se, že sepíšeme všeobecné informace o chodu SRPDŠ, které pak vyvěsíme na 
nástěnku v MŠ. 

 
a3. 
Ukončení schůze v 18:10 hodin. 
 
 
 
V Polničce, dne 15. 11. 2022  
 
 
Zapsala: Pavla Chybová, členka Výboru  
Zkontrolovali: Jaroslav Sáblík, předseda Spolku  
Veronika Sáblíková, místopředsedkyně Spolku 

 


