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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE SRPŠ  

konané dne 15.11.2021 v budově Městského úřadu Bystřice od 18:00 

ÚČAST ČLENŮ 

Přítomni: 

Hana Hrubá (1.A), Markéta Husmanová (2.A), Zuzana Šlampová (2.B), Ivana Kocurová (3.A), Dana Semrádová 

(3.B), Martina Macháčková (4.B), Veronika Hřebíčková (5.A), Dana Russe (5.B), Michal Popek (7.A), Jitka Válová 

(8.A), Marcela Tůmová (9.A), Jana Kramperová (9.B) 

 

Omluveni: 

Zuzana Šachlová (1.B), Miluše Zemanová (4.A), Lenka Kramperová (6.A), Jitka Hendrychová (6.B), Jitka Váňová 

(8.B) 

 

Na schůzi bylo přítomno 12 členů z celkového počtu 17 členů, viz prezenční listina. Schůze byla dle platných 

stanov usnášeníschopná. 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ 

1) Zahájení členské schůze 

Zasedání členské schůze zahájila předsedkyně (Jana Kramperová), přivítala přítomné členy a seznámila 

je s programem schůze. Dále uvítala a představila 2 nově příchozí členy – přítomnou Hanu Hrubou 

(1.A) a nepřítomnou Zuzanu Šachlovou (1.B). Všech 12 přítomných členů se zapsalo do prezenční 

listiny. Bohužel se nemohl zúčastnit ředitel školy, který bývá na schůzích spolku účasten jako host, 

protože je pozitivní na Covid-19. 

 

2) Volba výkonného výboru a kontrolní komise 

Dle stanov byl navržen a zvolen výkonný výbor spolku pro školní rok 2021/2022 ve složení předsedkyně 

- Jana Kramperová, místopředsedkyně – Dana Semrádová, pokladník – Michal Popek. Navržená 

kontrolní komise – Veronika Hřebíčková, Dana Russe a Zuzana Šlampová. 

Usnesení 1: Přítomní schválili navržený výkonný výbor. 

Hlasování: PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Usnesení 2: Kontrolní komise schválena v navrhovaném složení. 

Hlasování: PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2  
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3) Hospodaření spolku – rozpočet na rok 2022 

Pokladník (Michal Popek) představil návrh rozpočtu na rok 2022. Vysvětlil přítomným členům, jaké 

příspěvky jsou hrazeny z členských poplatků a na jaké příspěvky žádá spolek dotace od města. Dále 

navrhuje ke zvážení navýšení členských poplatků z 200 Kč na 250 Kč, které je potřebné udělat, 

nechceme-li v dalším roce snižovat výši poskytovaných příspěvků.  

Diskuze o navýšení poplatku na 250 Kč i nad jednotlivými body rozpočtu, výší a čerpáním 

poskytovaných příspěvků vzhledem ke koronavirovým opatřením ve školním roce 2020/2021. Spolek 

si vyžádá informace od ředitele školy – zejména o využití příspěvku na zájmové kroužky a příspěvku na 

věcné dary a reprezentaci školy. Z. Šlampová upozornila na možnost ověření si čerpání příspěvku třídu 

a volný čas v aplikaci Bakaláři – v sekci „Platby“, která funguje pouze na webu (ne v mobilu). Všem 

třídním důvěrníkům bude emailem poskytnut shrnující materiál s infografikou, který je možno použít 

na prezentaci třídní schůzkách.  

 

Úkoly: M.Popek – finální úprava rozpočtu; D. Semrádová – infografika; J.Kramperová – vyžádat si 

informace od ředitele školy 

Usnesení 3: Přítomní schválili navržený rozpočet s novou výší členského poplatku 250 Kč, který má        

být vybrán do 15.12.2021 (viz. příloha). 

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0 

 

4) Platba členských poplatků 

Vzhledem k aktuální situaci se budou rodičovské schůzky konat online, tudíž třídní důvěrníci nemohou 

vybrat poplatky jako obvykle (tedy hotově během schůzky a pak částku vložit na účet SRPŠ), je proto 

potřeba zvolit jiný způsob.  

M. Popek na základě zkušeností z minulého roku detailně zdůvodnil, proč není možné, aby rodiče 

posílali poplatky jednotlivě přímo na účet spolku. (Např. rodiče platili na účet spolku obědy i třídní 

fond; platba za jedno dítě chodila od dvou rodičů- 100 Kč + 100 Kč; někteří rodiče házeli neoznačené 

obálky s penězi do poštovní schránky M. Popka; velké množství příchozích plateb navyšuje poplatek 

za vedení účtu). 

Diskuze nad vhodnou formou plateb - někteří členové nechtějí poskytovat rodičům číslo soukromého 

účtu. Další možností je požádat třídní učitele o spolupráci – rodiče by poplatek v hotovosti poslali 

učiteli po dětech a třídní důvěrník by si vybrané peníze vyzvedl a vložil na účet spolku.  V žádném 

případě není možné posílat peníze hromadně za třídu z třídního fondu – komplikace účetnictví. Návrh 

na založení účtů pro jednotlivé třídy byl odmítnut z důvodu občasné výměny členů spolku. 

Závěrem této diskuze je doporučení třídním důvěrníkům vybrat si ze dvou možností – poskytnout 

rodičům svůj soukromý účet, nebo se domluvit s třídním učitelem (ideálně před třídními schůzkami). 
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5) Nedostatky SRPŠ – upozornění od Školské rady + digitalizace spolku 

V. Hřebíčková seznámila přítomné členy s nedostatky SRPŠ, na které bylo upozorněno na schůzi 

Školské rady.  Je potřeba doplnit zápis ve Veřejném rejstříku (změny ve statutárním a kontrolním 

orgánu) a zveřejnit chybějící listiny. Diskuze členů. 

K odstranění nedostatků a zlepšení fungování spolku využijeme moderní nástroje digitalizace - budou 

založeny webové stránky, datová schránka a email spolku s možností cloudového sdílení dokumentů 

pro efektivnější spolupráci členů. Na přání ředitele školy nebudeme využívat školní webové stránky, 

ale budeme mít svou vlastní doménu. Spolek bude žádat školu, aby alespoň na školních stránkách 

zveřejnila odkaz na webové stránky spolku. V. Hřebíčková zjistí potřebné informace (volné domény, 

ceny za webhosting i doménu). O dalším vývoji budou členové SRPŠ informováni. 

Úkoly: V.Hřebíčková – info domény+webhosting, založení emailu; J. Kramperová – zřízení datové 

schránky, webové stránky – výkonný výbor + V. Hřebíčková 

 

6) Volba nového předsedy – schůze na jaře 2022 

J. Kramperová oznámila přítomným členům, že letošní školní rok 2021/2022 je jejím posledním ve 

funkci předsedkyně, protože její dcera je v deváté třídě a ukončí docházku. Na jaře bude svolána 

členská schůze, na které bude zvolen nový předseda tak, aby se vše potřebné stihlo vyřídit a předat 

řádně a včas vzhledem k jejímu několikaletému působení ve funkci. 

 

7) Volná diskuze + shrnutí  

Prostor pro diskuzi a doplňující otázky. Probírána problematika distanční výuky – proč není jednotná 

platforma (např. MS Teams)? Připomenutí pro třídní důvěrníky – na rodičovských schůzkách upozornit 

na možnost změny třídního důvěrníka. Shrnutí probraných a odhlasovaných témat, zopakování 

jednotlivých úkolů.  

 

 

8) Závěr 

Předsedkyně poděkovala členům za účast a ukončila schůzi v 19:00. 

  

 

Zapisovatel: Dana Semrádová    

Ověřovatel: Jana Kramperová     

V Bystřici dne 15.11.2021   
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PŘÍLOHY  

 

PŘÍLOHA I - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022 

 

 

 


