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1. Základní údaje o sdružení 

 
 

Název Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov 

adresa sdružení U Školy 321, 594 51 Křižanov 

právní forma Občanské sdružení 

IČO 01274121 

Registrace sdružení  5.12.2012 pod č.j. VS/1-1/91112/12-R 

 Předseda: Ing. Pavel Rous Ph.D. 

Místopředsedkyně: Mgr. Radka Augustýnková 

kontakt e-mail:  srpskrizanov@email.cz 

www stránky:   zskrizanov.cz    sekce SRPŠ 

 

1.1  Představení sdružení 

 

Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků při vzdělávání,  výchově a rozvoji 

jejich osobnosti. 

Sdružení spolupracuje se školou, orgány samosprávy a státní správy a jinými společenskými organizacemi a 

veřejnými organizacemi. 

             

 

1.2 Cíle 

Cíle: 

Činnost sdružení je zaměřena především na:  

a) koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí  

b)účinnou a dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání  

c)  respektování práv, potřeb a zájmů dětí  

d) koncepci výchovně vzdělávací práce školy  

e) sledování materiálních podmínek školy  

f) sledování zájmové činnosti na škole  

g) vzájemnou spolupráci a vzájemnou podporu mezi rodiči a učiteli 

 

2) Ke splnění těchto základních cílů sdružení zejména:  

 

a) zvyšuje informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole, právech a povinnostech žáků, zákonných 

zástupců a pedagogických pracovníků, seznamuje rodiče s výchovně vzdělávacími cíli a úkoly školy a s 

úlohou rodičů při jejich naplňování  

b) podporuje aktivní spolupráci rodičů a jejich zapojení do života školy  

c) seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování  

d) přispívá škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování 

školního prostředí, nadstandardní školní pomůcky, výjezdy na školy v přírodě apod.  

e) pomáhá při získávání dárců či sponzorů, organizuje účelové sbírky peněžních prostředků nebo movitých 

věcí apod.  

f) předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, členové sdružení mají právo 

přicházet s náměty, které mohou zlepšit vzdělávací a výchovnou práci školy . 

 g) působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině  

h) aktivně spolupracuje se školskou radou při řešení společných cílů  
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1.3 Orgány sdružení 

 

Valná hromada  

 

1) Valná hromada je tvořená všemi členy sdružení a je jeho nejvyšším orgánem.  

2) Valnou hromadu svolává rada rodičů nejméně jedenkrát do roka a dále pak vždy, když o to požádá nejméně 

jedna třetina všech členů sdružení.  

3) Oznámení o konání Valné hromady zveřejní rada rodičů na webových stránkách školy a dále 

prostřednictvím třídních učitelů nejméně 15 dnů před jejím konáním.  

 

Valná hromada 

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení  

b) schvaluje účetní závěrku, popř. výroční zprávu sdružení  

c) schvaluje delegované zástupce jednotlivých tříd za členy rady rodičů, popřípadě volí další členy rady 

rodičů  

d) odvolává členy rady rodičů  

e) volí členy revizní komise  

f) rozhoduje o výši a splatnosti členského příspěvku  

g) rozhoduje o zachování členství v případě ukončení školní docházky žáka školy  

h) rozhoduje o zrušení členství v případě porušení stanov sdružení  

 

5) Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Není-li ve stanovenou 

hodinu valná hromada usnášeníschopná, koná se platně o 30 minut později, pokud počet přítomných členů 

činí alespoň polovinu počtu členů Rady rodičů.  

6) Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů sdružení.  

 

Rada rodičů  

 

1) Rada rodičů je výkonným orgánem sdružení.  

2) Rada rodičů je tvořena ze zástupců jednotlivých tříd. Zástupci tříd jsou voleni členy sdružení příslušejícími 

k jednotlivé třídě, a to nadpoloviční většinou přítomných členů. Členy Rady rodičů následně schvaluje Valná 

hromada. Valná hromada může schválit za člena rady rodičů i člena sdružení, který není zástupcem třídy, a to 

pouze je-li rodičem nebo jiným zákonným zástupcem žáka školy. Funkční období zástupce třídy je jeden 

školní rok; zástupce třídy může být zvolen opakovaně.  

 

Rada rodičů řídí činnosti sdružení, zejména:  

 

a) projednává zprávu o činnosti školy (i výroční zprávu)  

b) projednává rozpočet sdružení, jeho čerpání v předchozím roce a plán výdajů pro následující rok 

c) svolává Valnou hromadu  

d) koordinuje a řídí jeho činnost mezi Valnými hromadami.  

 

4) Rada rodičů volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Jménem sdružení navenek jedná 

statutární orgán – tj. předseda sdružení 
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 5) Schůzi rady rodičů svolává předseda Rady rodičů nejméně dvakrát do roka podle pravidel schválených 

radou rodičů.  

 

Revizní komise  

1) Kontrolu hospodaření sdružení provádí Revizní komise sdružení, která má tři členy volené Valnou 

hromadou.Člen Revizní komise nemůže být zároveň předsedou, místopředsedou nebo pokladníkem rady 

rodičů. Členové Revizní komise volí ze svého středu předsedu Revizní komise.  

2) Revizní komise se vyjadřuje k návrhu rozpočtu a k celkovému hospodaření sdružení a provádí revizi stavu 

účtu, účetních knih a účetních závěrek sdružení.  

3) Pro zasedání Valné hromady vypracovává Revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.  

4) V případě, že nebude revizní komise zvolená, vykonává její funkci revizor volený Radou rodičů.  

 

K zabezpečení své činnosti a cílů může sdružení vytvářet i další zájmová, odborná a jiná seskupení dočasného 

nebo trvalého charakteru bez právní subjektivity. Jejich členové mohou být kooptováni do rady sdružení.  

 

 
 

2. Činnost sdružení ve školním roce 2013/2014 
 

 

2.1 Valná hromada 21.11.2014 

 

Dne 21.11.2013 proběhla valná hromada  Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy 

Křižanov.  

Valná rada schválila výroční zprávu sdružení za školní rok 2012/2013. 

Valná rada projednala  plán výdajů navržený radou rodičů na školní rok 2013/2014. 

Proběhla volba zástupců jednotlivých tříd do rady rodičů: 

Zvolený 
zástupce třídy   

 
  

1.A Vávrová Gabriela 
 

1 se zdržel. Ostatní pro. 

2.A Šeráková Hana 
 

  

2.B Jeřábek Petr 
 

  

3.A Augustýnková Radka 
  3.B Valová Jitka 
 

  

4.A  Pochopová Hana 
 

  

5.B Rous Pavel 
  6.A Klapalová Jaroslava 
 

Nový člen zvolen jednomyslně  

6.B Jašová Lucie 
 

 Nový člen zvolen jednomyslně  

7.A Košíková Markéte 
 

  

8.A Karásková Eva 
 

  

MŠ Pazderová Kamila 
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Revizorem  hospodaření sdružení i nadále zůstává Gabriela Vávrová 
 

 

 

Předseda –Pavel Rous 

Místopředseda- Radka Augustýnková  

Pokladníka–Kamila Pazderová 
 
 

Zápis o průběhu valné hromady je přiložen jako příloha č. 1. 
 

2.2  Rada rodičů 

 
Rada rodičů se ve školním roce 2013/2014 sešla 3 x a to 31.10.2013, 19.11.2013 a 27.5.2014. 

Zápisy z rady rodičů jsou  přiloženy v příloze č. 2. 

 

1 x proběhla schůzka zástupů rady rodičů s paní ředitelkou školy a to 4.3.2014. 

Zápis ze schůzky je v příloze č. 2. 

  

 
 
 

4. Sdružení a média 
 
 

4.1 Články v Křižanovském zpravodaji 

 
     Ve školním roce 2013/2014 vyšel v Křižanovském zpravodaji 1 článek  o činnosti sdružení. 

Vyšel ve 4.  vydání  roku 2013.  

 

 Článek je  v příloze č. 3. 

     
 
 
 

5.  Údaje o počtu členů 
     

K 31.8.2014 mělo sdružení  73 členů . Všichni řádně uhradili členský příspěvek. 

 

 

6.  Významné akce sdružení 

 

Křižanovský kapr 8.12.2013 

 

SRPŠ se podílelo na Křižanovském kapru organizačně, kdy vybíralo dobrovolné vstupné a mělo na starosti 

šatnu.  Zároveň poskytlo sponzorský dar na odměny pro výherce ve výši 4700 Kč. 

 

Na akci bylo vybráno dobrovolné vstupné a dobrovolný příspěvek na šatnu ve výši 7.263,- Kč. 

 

Dětské dopoledne v sobotu 28.6.2014 

 



Výroční zpráva SRPŠ 2013/2014   6 

 

SRPŠ připravilo dětské dopoledne pro děti z MŠ i ZŠ. Děti soutěžily v několika disciplínách a za každou 

získaly drobnou odměnu. Každý kdo splnil všechny disciplíny si mohl vybrat sladkost, maličkou hračku a nebo 

školní potřebu.  Každé z dětí dostala také pitíčko.  

Na tuto akci přispěl Městys Křižanov dary od sponzorů v rámci oslav 775 let od první písemné zmínky o 

Křižanově, Potraviny Bajer Křižanov a Falco Velké Meziříčí.  

SRPŠ nakoupilo odměny ve výši 1 776 Kč. 

 

 

 

 

7. Sponzorské dary 
 

 Přijaté: 

sponzorské dary 

listopad 2 000,00 Pavel Rous, Gabriela Vávrová á 1.000 Kč 

září 5 000,00 ZD Křižanovsko 

říjen 3 000,00 Mortimer English Club 

listopad 2 000,00 Tilia Medical s.r.o. 

prosinec 20 000,00 Městys Křižanov 

leden 0,00   

únor 1 000,00 obec Pikárec 

březen 2 000,00 obec Kozlov 

duben-
srpen 0,00   

celkem za sponzorské dary   35 000,00   
 

 

 

 

Poskytnuté: 

Položka měsíc Výdaj v Kč   

Charvátová Marie prosinec 4 700,00 knižní odměny Kapr 2013 

ZŠ a MŠ Křižanov prosinec 3 000,00 doprava žáků na plavání 

Monika Rejsková Jiný svět, e-shop prosinec 1 596,00 
výukový materiál pro integrované děti v MŠ 

Křižanov 

ZŠ a MŠ Křižanov prosinec 1 000,00 Program primární prevence 

ZŠ a MŠ Křižanov červen 3 000,00 doprava MŠ na výlet 

Charvátová Marie červen 3 000,00 knižní odměny 9. ročníku 

ZŠ a MŠ Křižanov červenec 3 000,00 doprava ŠD do ZOO 

poskytnuté příspěvky    19 296,00   
 
 

8. Základní údaje o hospodaření sdružení 
 

Sdružení získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené Valnou 

hromadou pro příslušný školní rok. Jinými zdroji příjmů sdružení mohou být výnosy z akcí pořádaných sdružením, 

dary, výnosy z majetku sdružení, jeho dalších aktivit , dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů atd.  

Dispoziční právo k účtům sdružení má předseda, místopředseda a pokladník.  

Na kontrolu hospodaření dohlíží  Revizní komise nebo revizor , pokud není zvolena celá revizní komise. 
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Sdružení podávalo daňové přiznání k dani příjmů právnických osob za rok 2013 a dále pak přiznání k dani 

darovací za rok 2013. 

 

Údaje ke konci školního roku 2013/2014  tedy k 31.8.2014  

 

PŘÍJMY 
   

    Položka měsíc   Příjem v Kč pozn. 

členské poplatky 

září-říjen 0,00   

listopad 3 500,00 3000 hotově + 500 převodem 

prosinec 3 600,00 hotově 

leden 100,00 převodem 

únor-
duben 0,00   

květen 100,00 převodem 

červen-
srpen 0,00   

celkem za členské poplatky   7 300,00   

        

sponzorské dary 

listopad 2 000,00 Pavel Rous, Gabriela Vávrová á 1.000 Kč 

září 5 000,00 ZD Křižanovsko 

říjen 3 000,00 Mortimer English Club 

listopad 2 000,00 Tilia Medical s.r.o. 

prosinec 20 000,00 Městys Křižanov 

leden 0,00   

únor 1 000,00 obec Pikárec 

březen 2 000,00 obec Kozlov 

duben-
srpen 0,00   

celkem za sponzorské dary   35 000,00   

        

úrok na b.ú. 

září 0,05   

říjen 0,12   

listopad 0,14   

prosinec 0,21   

leden-
srpen 0,00   

celkem za úrok na b.ú. dary   0,52   

        

ostatní příjmy prosinec 7 263,00 výtěžek z Křižanovského kapra 

celkem za ostatní příjmy   7 263,00   

CELKEM za období   49 563,52   

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE 
   

    



Výroční zpráva SRPŠ 2013/2014   8 

 

Položka měsíc Výdaj v Kč   

Charvátová Marie prosinec 4 700,00 knižní odměny Kapr 2013 

ZŠ a MŠ Křižanov prosinec 3 000,00 doprava žáků na plavání 

Monika Rejsková Jiný svět, e-shop prosinec 1 596,00 
výukový materiál pro integrované děti v MŠ 

Křižanov 

ZŠ a MŠ Křižanov prosinec 1 000,00 Program primární prevence 

ZŠ a MŠ Křižanov červen 3 000,00 doprava MŠ na výlet 

Charvátová Marie červen 3 000,00 knižní odměny 9. ročníku 

Luděk Russ velkoobchod červen 994,00 odměny na dětské dopoledne - hotově 

Luděk Russ velkoobchod červen 677,00 odměny na dětské dopoledne - hotově 

Mini Market Křižanov červen 105,00 odměny na dětské dopoledne - hotově 

ZŠ a MŠ Křižanov červenec 3 000,00 doprava ŠD do ZOO 

celkem ostatní náklady   21 072,00   

        

bankovní poplatky 

září 123,00   

říjen 123,00   

listopad 147,00   

prosinec 127,00   

leden 0,00   

únor 9,00 dotaz na zůstatek v cizím bankomatu 

březen-
duben 0,00   

květen 2,40 SMS hlásič pohybu na účtu 

červen 4,80 SMS hlásič pohybu na účtu 

červenec 2,40 SMS hlásič pohybu na účtu 

srpen 0,00   

celkem za bankovní poplatky   538,60   

CELKEM za období   21 610,60   

    SUMARIZACE: 
   Za výše zmiňované období jsme získali 49.563,52 Kč a vydali 21.610,60 Kč.  

Výsledek našeho hospodaření je 27.952,92 Kč. 
  

 

Zůstatek na bankovním účtu k 31.8.2014:  36.271,15 Kč 

Zůstatek na pokladně k 31.8.2014 :                 495,00  Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Zpráva revizora o hospodaření sdružení 
 

 Prováděním kontroly hospodaření sdružení je pověřena Revizní komise. Valnou hromadou nebyla Revizní 

komise zvolena. Stanovy sdružení v tomto případě umožňují zvolit pouze revizora. Revizor Ing.Gabriela Vávrová 

provedla revizi hospodaření sdružení a nenalezla žádné závady ve vedení hospodaření a ani jiné nesrovnalosti. 

 

 Zpráva revizora o revizi hospodaření sdružení je v příloze č. 4.  
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Příloha č. 1 k  Výroční zprávě o činnosti občanského 
sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov“ 
 
 
 
 

Zápis z 2. valné hromady 21.11.2013 

    

 
 
 
 
 
 

Školní rok:   2013/2014 
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Zápis z  2.valné hromady Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov 
konané 21.11.2013 

 
Dne 21.11.2013 v 15:00 proběhla již 2. valná hromada Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov. Přítomna byla většina členů sdružení a valná hromada byla  usnášeníschopná.  
Valné hromady se zúčastnili jako hosté i učitelé školy. Paní ředitelka Mgr. Hana Koudelová 

pronesla úvodní slovo a členka SRPŠ paní starostka městyse Křižanova Marie Smejkalová pronesli své 
krátké příspěvky.  

 
Valná romada schválila  Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení „Sdružení rodičů a 

přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov“ za školní rok 2012/2013 jednomyslně. 
Revizor sdružení Ing. Gabriela Vávrová informovala o tom, že provedla revizi hospodaření 

sdružení a že neshledala žádné závady. 
Proběhla volba zástupců jednotlivých tříd do rady rodičů: 

 

Zvolený 
zástupce 
třídy   e-mail   

1.A Vávrová Gabriela gabriela.vavrova@sherwin.com 

1 se zdržel. 
Ostatní pro. 

2.A Šeráková Hana batika@volny.cz   

2.B Jeřábek Petr p.jerabek@nosco.cz   

3.A Augustýnková Radka bobrgang@volny.cz 

 3.B Valová Jitka jitka.va@centrum.cz   

4.A  Pochopová Hana pochopova@falcocomputer.cz   

5.B Rous Pavel kerastes@seznam.cz 

 

6.A Klapalová Jaroslava klapalovaj@seznam.cz 

Nový člen 
zvolen 
jednomyslně  

6.B Jašová Lucie luchabr@seznam.cz 

 Nový člen 
zvolen 
jednomyslně  

7.A Košíková Markéte kosikova-marketa@centrum.cz   

8.A Karásková Eva eva.kadolec@seznam.cz   

MŠ Pazderová Kamila xpazderovak@seznam.cz 

 

 

 

Revizorem  hospodaření sdružení i nadále zůstává Gabriela Vávrová 

Předseda –Pavel Rous 

Místopředseda- Radka Augustýnková  

Pokladníka–Kamila Pazderová 

 

Valná hromada projednala i plán výdajů pro školní rok již dříve schválený radou rodičů  19.11.2013 a k 

plánu výdajů nebyly žádné připomínky. 
 
 
 
Zapsala: Gabriela Vávrová 
Ověřil: Pavel Rous – předseda sdružení 

mailto:gabriela.vavrova@sherwin.com
mailto:batika@volny.cz
mailto:p.jerabek@nosco.cz
mailto:bobrgang@volny.cz
mailto:jitka.va@centrum.cz
mailto:pochopova@falcocomputer.cz
mailto:kerastes@seznam.cz
mailto:klapalovaj@seznam.cz
mailto:luchabr@seznam.cz
mailto:eva.kadolec@seznam.cz
mailto:xpazderovak@seznam.cz
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Příloha č. 2 k  Výroční zprávě o činnosti občanského 
sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov“ 
 
 
 
 

Zápisy z rad rodičů a z  jednání s paní 
ředitelkou Mgr. Koudelovou 

    
 

 
 
 
 
 

Školní rok:   2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva SRPŠ 2013/2014   12 

 

Zápis z rady rodičů  31.10.2013 
 

Přítomní členové rady rodičů: Pavel Rous, Kamila Pazderová, Jitka Valová, Radka 
Augustýnková, Markéta Košíková ,  Hana Šeráková, Petr Jeřábek, Hana Pochopová 
Hosté: Gabriela Vávrová 
Zapisující: Gabriela Vávrová 
 
Šlo o v pořadí druhé setkání rady rodičů. Cílem bylo probrat směřování SRPŠ na školní rok 2013 
-2014. Dále bylo především třeba prodiskutovat přípravu výroční zprávy a její přednesení na 
valné hromadě. 
Vytvořením výroční zprávy dle stanov sdružení byla pověřena p. Kamila Pazderová  
v součinnosti s p. Gabrielou Vávrovou. Tato zpráva bude přednesena na plénu valné hromady 
dne 21.11.2013. 
Paní Kamila Pazderová  připraví pozvánku na valnou hromadu, aby mohla být zaslána vedení 
školy v pondělí 4.11.2013. 
Paní Kamila Pazderová  přednesla zprávu o výsledcích hospodaření SRPŠ od založení do 
dnešního dne tj. 31.10.2013. V současnosti má sdružení na svém účtu 16 495- Kč. Veškeré 
příjmy jsou z členských příspěvků a sponzorských darů.  
Paní Gabriela Vávrová seznámila radu rodičů s nutností podat ke sponzorským darům přiznání 
k dani darovací, na členské příspěvky se tato daň nevztahuje. Dále byla diskutována i možnost 
podat daňové přiznání. Toto není povinné, lze se však o ně opírat při jednáních např. s obecními 
samosprávami. Uvedený dokument může podtrhnout transparentnost činnosti sdružení. Tento 
návrh nebyl dosud schválen, má však v radě podporu.  
Členové diskutovali o výši členských příspěvků. Byly návrhy na jejich zvýšení někde v řádu 200 – 
250,- Kč,- a jiní členové se kloní spíš k názoru v současnosti do výše příspěvku nezasahovat. Je 
vhodné se zamyslet, zda s tímto návrhem vystoupit na valné hromadě. 
Členové rady také dlouho diskutovali o zatraktivnění členství v SRPŠ. Byly probrány různé 
možnosti agitace. Největší podporu nalezla varianta osobního vystoupení členů rady těsně před 
rodičovskými schůzkami ve třídě svých dětí a práce s těmito rodiči během roku.   
P Jeřábek vystoupí na valné hromadě a přednese výhody členství i vzhledem k nezdanitelnosti  
členských příspěvků.  
Byl schválen i návrh na vytvoření „tabule cti“ v Křižanovském zpravodaji. Zde by měli být, po 
jejich předchozím souhlasu, zveřejněni sponzoři sdružení. Tímto jim poděkujeme a zároveň 
uděláme reklamu. Přípravou článku byla pověřena p. Košíková. 
P Jeřábek se nabídl oslovit grafika, který by mohl pomoci vytvořit logo sdružení a případně 
zprofesionalizovat tiskové výstupy sdružení.  
Paní Gabriela Vávrová seznámila radu rodičů s možností organizačně se podílet na tradiční 
školní akci „Křižanovský kapr“. Toto by přineslo nespornou výhodu, kdy vybrané vstupné zůstane 
sdružení a bude použito v souladu s cíli SRPŠ.  
Z jednání rady dále vyplynula nutnost schůzky s ředitelkou školy p. Koudelovou. P. Rous doslal 
za úkol p. ředitelku kontaktovat a bezprostředně  s ní jednat o následujících bodech: 
1) posunutí termínu konání třídních schůzek dne 21.11.2013 na 16:00. Valná hromada by se 
sešla v 15:30 hod. Členové rady rodičů nejsou schopni se z pracovních důvodů takto brzo sejít. 
Jsme přesvědčeni, že i rodiče budou mít o chlup více času na pohodlnější zvládnutí programu 
valné hromady a následných schůzek.  
2) poprosíme zároveň o pomoc a součinnost při distribuci pozvánek ve stejném rozsahu jako 
byla v loňském roce.  
3) pozvánku - text dostane v pondělí. Na pozvánky není mnoho času, dle stanov je musíme 
rozeslat 15 dní před konáním valné hromady SRPŠ. 
4) požádat p. ředitelku, zda by umístila pozvánku i na stránky školy.  
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5) dále požádat p. ředitelku o návrh nějakého termínu pro vzájemnou schůzku. Je třeba některé 
věci projednat a stanovit si priority pro následující školní rok. Máme již také nashromážděné 
nějaké prostředky a rádi bychom s nimi začali hospodařit v souladu s účelem.  
 
Bude nezbytné na schůzce s ředitelkou školy p. Koudelovou od ní chtít harmonogram akcí 
pořádaných školou, abychom i zde mohli aktivně pomáhat. 
Vstoupíme do diskuse s vedením Městyse Křižanov o vhodnosti zřízení zábradlí u bočního 
vchodu do školy – vchod do šaten.  
Z jednání rady dále vyplynula nutnost další schůzky rady rodičů, která by řešila konkrétní 
záležitosti týkající se valné hromady. Termín setkání bude stanoven operativně. 
 
V Křižanově dne 31.10.2013 
Zapsala: Gabriela Vávrová 
 
Ověřil:  Pavel Rous – předseda sdružení  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva SRPŠ 2013/2014   14 

 

 
Zápis z jednání zástupců rady rodičů z 19.11.2013 - před valnou hromadou 21.11.2013 
Přítomní členové rady rodičů a členové SRPŠ: všichni mimo p. Karáskové, revizorka p. Vávrová 
Předsedající: Pavel Rous 
Zapisující: Pavel Rous 
 
1) Informace ze setkání s pí. ředitelkou ZŠ Křižanov ze dne 31.10.2013 
Výsledek: byl podán požadavek, aby p. ředitelka připravila nástin požadavků pro vytvoření plánu výdajů pro letošní 
školní rok. Požadavek byl p. ředitelkou doručen a bude projednán. Ostatní jednání se týkala technického 
zabezpečení valné hromady. 
2) Spolupořadatelství Křižanovského kapra 
Výsledek: spolupořadatelství Křižanovského kapra proběhne v součinnosti se školou dle požadavku, odsouhlaseno 
jednomyslně. 
3) Schválení plánu výdajů pro letošní školní rok 
Výsledek: schvalovány jednotlivé body dle struktury požadavku zaslaného p. ředitelkou Koudelovou (příloha 1). 
 
- Bod 1.1.1. schváleno jednomyslně. 
- Bod 1.2.1. schváleno jednomyslně – pro 6. Ročník. 
- Bod 1.3.1. schváleno jednomyslně. 
- Bod 1.3.2. neschváleno jednomyslně, tento bod byl radou zcela zamítnut. 
- Bod 2.1.1. schváleno jednomyslně. 
- Bod 2.1.2. schváleno jednomyslně. 
- Bod 3.1.1. příspěvek pro mateřskou školu byl navýšen na 2.000,- Kč, schváleno jednomyslně. 
- Dále bylo jednomyslně schváleno, že při získání dalších finančních prostředků bude prioritně podpořena školní 
družina.  
4) Odsouhlasení loga SRPŠ 
Výsledek:  Schválen návrh č. 3  (příloha č. 2). 
5) Body programu valné hromady 
Výsledek:  Schválen jednomyslně (příloha č. 3). 
6) Návrh na změnu bankovního účtu 
Výsledek:  návrh vzešel od p. Pazderové, byla též pověřená rešerší trhu. Předběžně se rada kloní k ústavu Fio banka, 
a.s., která má pobočku ve Žďáře nad Sázavou. 
7) Diskuze 
a) Bylo schváleno, že navštívíme starostku p. Smejkalovou a požádáme o možnost vystoupení na nejbližším 
zastupitelstvu Městyse Křižanova, kde obhájíme dosavadní činnost a požádáme o příspěvek na aktuální školní rok 
2013-2014.  Dále bylo jednomyslně odsouhlaseno, že podáme žádost zastupitelstvu Městyse Křižanov o zřízení 
zábradlí u bočního vchodu do školy – vchod do šaten.  
b) rozhodnuto rozeslat všem členům rady nástin požadavků pro vytvoření plánu výdajů pro letošní školní rok 
zaslaného p. ředitelkou Koudelovou k podrobnému prostudování. Zajistí p. Rous. 
c) rozhodnuto zjistit, jak je využit příspěvek 180,- Kč vybíraný na materiál ve školce - pověřena p. Vávrová. 
d) rozhodnuto zjistit pravidla pro hodnocení soutěže „Křižanovský kapr“, aby se předešlo nejasnostem 
 
V Křižanově dne 19.11.2013 
Zapsal: Pavel Rous – předseda sdružení  
 
Ověřili:  Gabriela Vávrová – člen revizní komise, Kamila Pazderová – pokladník sdružení 
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Zápis z jednání s p. ředitelkou Koudelovou z 4.3.2014 
 
Přítomní za ZŠ a MŠ Křižanov:  p. ředitelka Koudelová 
Přítomní členové rady rodičů a členové SRPŠ: Gabriela Vávrová, Pavel Rous 
Zapisující: Pavel Rous 
 
Schůzka byla vyvolána na návrh Pavla Rouse – předsedy sdružení, jejím cílem bylo vzájemně se s p. ředitelkou ZŠ 
Křižanov informovat o dění ve škole a činnosti sdružení SRPŠ.   
 
1) byly učiněny kroky v součinnosti p. ředitelky a starostů obcí posílajících děti do ZŠ Křižanov směrem ke 
společnosti ZDAR, a.s. jako místnímu dopravci. Byl vznesen požadavek na posun termínů odjezdu autobusů 
především na Dobrou Vodu a Jívoví. V jednání byl přislíben posun času max. o 10 minut.  Dosud však nezměněno.  
2) výročí obce 28.- 29.6.2014. V tento termín, v sobotu budou probíhat oslavy  městyse 775 let od první písemné 
zmínky o Křižanově. V sobotu 28.6. bude dopoledne otevřena škola a bude nám zde nabídnut jeden panel 
k prezentaci sdružení. Zároveň se budeme podílet na programu, kdy máme na hřišti zajistit zábavný sportovní 
program pro děti. Škola nám zapůjčí potřebné sportovní nářadí. Nutno zajistit ochotné spolupracovníky z řad 
rodičů. Městys žádal o spolupráci  při oslavách všechna sdružení působící v Křižanově. 
3) pitný režim. Námi – sdružením SRPŠ – byla nabídnutá varianta hrazení čaje, který my bychom objednávali a škola 
dodavatelsky zajišťovala. Paní ředitelkou Koudelovou nám byl vysvětlen naprosto neuvěřitelný byrokratický 

problém, který je za současných podmínek téměř neřešitelný. Nicméně tuto možnost prověří. 
Jako naopak velmi perspektivní a po všech stránkách „čistý“ se jeví způsob, kdy bychom zkusili 
organizačně a sponzorsky zajistit picí fontánky. Sdružení by ale do nich muselo hradit vodu, jinak je to 
z hlediska následných kontrol opět zcela neřešitelný problém.  
4) lyžařský výcvik. Letos se nekonal, ale nebyl zrušen. Pouze došlo k jeho přesunutí na další rok. P. 
ředitelka nadnesla otázku, co s příspěvkem od sdružení SRPŠ pro tento školní rok. P ředitelka navrhuje přesun 
těchto peněz za přesunutým lyžařským výcvikem na příští rok. Nutno projednat na radě SRPŠ. 
5) třída s dohledem pro děti, které nemohou být přijaty do družiny – nejsou lidi a peníze.  
6) školní klub – jsou na to peníze, ale Kraj Vysočina toto nepovolí.  
7) grant z programu životní prostředí. ZŠ Křižanov bude po úspěších žádat o nový grant na přírodní zahradu.  
8)téma pracovních sešitů. Jsou protichůdné názory, zda je škola povinna platit dětem tzv. pracovní sešity 
(matika,prvouka, č.j., jazyky). Vedení školy řeší, jak to udělat, aby zvolený postup nebyl v rozporu se zákonem. 
Návrh je tento. ZŠ Křižanov a sdružení SRPŠ by toto společně zaplatily, ale teď jakým způsobem to provést. Dávat 
z prostředků SRPŠ na tento účel pouze dětem, jejichž rodiče jsou členy sdružení nebo naopak všem dětem? 
Navrhujeme přispět pouze členům SRPŠ. Nutno projednat na radě SRPŠ. P. ředitelka by poslala po dětech rodičům 
dopis, kde by situaci vysvětlila a pozvala rodiče na schůzku ohledně tohoto. 24.4.2014 jsou třídní schůzky, kde by 
mělo proběhnout i toto setkání. Nutno projednat rychle. 
9) Informovali jsme p. ředitelkou Koudelovou o našich cestách po zastupitelstvech obcí, které posílají děti 

do ZŠ Křižanov. Byl nám dán přehled žáků ZŠ a MŠ Křižanov podle obcí (viz. příloha). 
 
Přílohy: přehled žáků ZŠ a MŠ Křižanov podle obcí 
 
V Křižanově dne 4.3.2014 
Zapsal: Pavel Rous – předseda sdružení  
Ověřili:  Gabriela Vávrová – člen revizní komise, Kamila Pazderová – pokladník sdružení 
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Zápis z jednání zástupců rady rodičů SRPŠ Základní školy a mateřské 
školy Křižanov  27.5.2014 
Přítomní členové rady rodičů a členové SRPŠ: Všichni mimo paní Klapalové 
Zapisující: Pavel Rous 
 
Jednání se týkalo zejména zajištění dětského dopoledne, které proběhne v sobotu 28.6. 2014 na školní hřišti u ZŠ 
Křižanov od 10:00 do 12:00 při příležitosti oslav 775 let městyse Křižanova a 140 let založení SDH Křižanov. 
1) domluvit s p. ředitelkou Koudelovou v případě nepřízně počasí možnost využití tělocvičny. 

Výsledek: dohodnuto. 
2) zajistit ceny:  Kamila Pazderová, p. Ambrož, p. Bajerová, SRPŠ příspěvek: 3000,- Kč 
3) kroket – zajistí p. Hana Pochopová 
4) petanque – zajistí p. Hana Šeráková 
5) skákání v pytli – zajistí p. Kamila Pazderová. Pytle přinese p. Jašová (čisté nebo aspoň vytřepané). 
6) slalom s pingpongovým míčkem na lžíci – zajistí p. Jitka Valová 
7) slalom s vodou v nádobě (lžíci) – zajistí  p. Valová 
8) trefování plechovek tenisákem – zajistí p. Gábina Vávrová 
9) vzduchovková střelnice – p. Jeřábek. NEBUDE se konat po dohodě s p. ředitelkou. 
10) šipky – zajistí p. Radka Augustýnková 
11) přetahování lanem – lano zajistí p. Radka Augustýnková, soutěž zajistí p. Jeřábek 
12) chůdy – jsou v Kaťáku a i ve školce. Zajistí p. Jitka Klapalová 
13) překážková dráha – pro disciplíny 6) a 7),dále kuželky a lavička – zeptá se p. Radka Augustýnková 
14) ukázka rádiově řízených modelů – po domluvě zajistí p. Augustýnek 
15) zvířátka – koza s kůzletem, králíci – zajistí p. Jašová, lavičku a pastelky p. Radka Augustýnková 
 
- p. Hana Šeráková donese ½ balíku papírů na kreslení 
- p. Jašová zajistí lékárničku. P. ředitelka navrhla p. Roušovou – uvidíme, využijeme dle potřeby. 
- pytel na odpadky – zajistí p. Gábina Vávrová, stojánky p. Jitka Klapalová. 
- jednotný zvací dopis – text zajistí p. Gábina Vávrová 
- p. Kamila Pazderová zajistí puzzle – pro mokrou variantu 
- p. Hana Šeráková – zajistí křídy 
- razítka – zajistí p. Šeráková 
- p. Gábina Vávrová osloví p. Chrásta, zda by nepřišel s koněm a nepovozil děti.   

Výsledek: dohodnuto. 
- odsouhlasen limit na banner (laintuch s logem) p. Jitce Valové ve výši 1.000,- Kč. 
 
- p. Rous pověřen návštěvou p. ředitelky  

– domluvit, že Radka Augustýnková přijde s prosbou o zapůjčení sportovního vybavení. Výsledek: 
dohodnuto. 
– domluvit zapůjčení tělocvičny – mokrá varianta. Výsledek: dohodnuto. 
-  vzduchovková střelnice – zda je možno a kde. Výsledek: po dohodě zrušeno. 
– domluvit panel ve škole. Výsledek: dohodnuto. 
-  domluvit, zda bychom ve škole mohli nechat odpadky. Výsledek: dohodnuto. 
- rozeslání pozvánek přes školu. Výsledek: dohodnuto. 
- 23.6.2014 informační schůzka ve škole pro rodiče dětí v MŠ. Zda by p. ředitelka nevystoupila a neprovedla 
agitaci pro SRPŠ. Výsledek: dohodnuto na první týden ve škole při příležitosti podpisu školního řádu. 

 
V Křižanově dne 27.5.2014 
Zapsal: Pavel Rous – předseda sdružení  
 
Ověřili:  Gabriela Vávrová – člen revizní komise, Kamila Pazderová – pokladník sdružení 
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Příloha č. 3 k  Výroční zprávě o činnosti občanského 
sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov“ 
 
 
 
 
 

Článek z Křižanovského zpravodaje 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Školní rok:   2013/2014 
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TABULE CTI 
Ing. Pavel Rous, Ph.D. 
 

Tímto článkem nechci jako předseda SRPŠ Křižanov hodnotit dosavadní činnost sdružení. Nedá 
se říci, že by nebylo co hodnotit, nebo že bychom se za svoji práci museli jakkoli stydět. Jsem 
přesvědčen, že je tomu právě naopak.  Dnes bych rád především poděkoval dárcům, kteří laskavě 
poskytli štědré sponzorské dary. Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov je 
relativně mladý spolek, který pracuje už rok a něco v souladu se svými stanovami a zákonnými předpisy. 
Jeho činnost je zaměřena především k účinné a dobrovolné pomoci škole při plnění jejího poslání.  

Pro naplňování prakticky jakýchkoli cílů je nezbytné zajistit finanční prostředky. Sdružení jako 
takové má pouze dva možné zdroje příjmů. Tím prvním jsou členské příspěvky. Každý člen SRPŠ ročně 
platí členský příspěvek ve výši 100,- Kč. Členů je nyní 65. Všem členům tímto za sebe i za sdružení 
SRPŠ Křižanov velmi děkuji.  Dalším zdrojem  prostředků jsou sponzorské dary. Za dosavadní dobu 
trvání jsme oslovili několik místních podnikatelů a firem a až na výjimky jsme nebyli odmítnuti. Opět všem 
dárcům sdružení SRPŠ Křižanov velmi děkuji. Nemáme bohužel jiný způsob vyjádření naší vděčnosti než 
právě toto poděkování. Rádi bychom proto naše dárce s jejich předchozím souhlasem alespoň zveřejnili. 
Proto mi dovolte, abych tímto vytvořil tradici jakési TABULE CTI. Zde bychom rádi zveřejnili všechny naše 
sponzory, kteří během uplynulého roku přispěli sdružení SRPŠ sponzorským darem.  

 
Městys Křižanov        5 000 Kč 
ZD Křižanovsko, a.s       5 000 Kč 
MortimerEnglish Club - Křižanov – výuka angličtiny   3 000 Kč 
Lékárna Tilia        2 000 Kč 
Ing. Gabriela Vávrová        1 000 Kč 
Ing. Pavel Rous, Ph.D. - pojišťovací poradce ČP  pro podnikatele 1 000 Kč 
 

Za zmínku stojí i následující.  Na posledním zasedání zastupitelstva Městyse Křižanov jsme 
dobrovolně předstoupili před zastupitele a zde jsme v jámě lvové obhajovali činnost sdružení. 
Zastupitelům se naše práce a další záměry pravděpodobně zamlouvaly.  Vyvozuji tak z toho, že nám byl 
na další rok odsouhlasen příspěvek Městyse Křižanov ve výši 20.000,- Kč. Tento dar však dosud nebyl 
proplacen, budeme jej tedy na tabuli cti uvádět až příští rok.  

Jsem přesvědčen, že každý dárce má právo zcela jasně vědět, na co jsou použity jím poskytnuté 
prostředky. Proto níže uvádím valnou hromadou odsouhlasené příspěvky, které jsou a budou postoupeny 
pro podporu činnosti školy: 
 

1.1. Motivační  Kč 

 1.1.1 Knižní odměny žákům 9. ročníku 3.000,- 

1.2. Výchovné   

 1.2.1. Prevence sociálně patologických jevů (NADOSAH -prevence 
drog…) 

1.000,- 

1.3. Soutěžní   

 1.3.1. Odměny na soutěž Křižanovský kapr (knihy, čokolády…) 5.000,- 

2. Sport   

 2.1. Lyžařský kurz, 7.roč. + 2 žáci 8. ročníku  (23 x 100,- Kč na 
žáka) 

2.300,- 

 2.2. Plavecký výcvik - příspěvek na dopravu žáků 3. a 4. ročníku 3.000,- 

3. Mateřská 
škola 

 
 

 3.1. Příspěvek na ceny na akce pořádané MŠ 2.000,- 

 celkem  16 300,-  

 
Dále bylo odsouhlaseno, že při získání dalších příspěvků bude přednostně podpořena školní 

družina.  Děti zde jsou moc rády a podle vyjádření maminek často ani nechtějí jít z družiny domů (mohu 
sám potvrdit).  
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Možná, že se po přečtení tohoto článku najdou další ochotní dárci. Jak už jsem jednou psal, jsme 
připraveni ina Vaši podporu. Pokud se rozhodnete pomoci našemu dílu jakoukoliv částkou nebo 
potřebujete darovací smlouvu jako doklad k odpočtu daru z daňového základu, kontaktujte nás. Vše 
připravíme a věnujeme Vám náš čas výměnou za vaši velkorysost. Stačí poslat e-mail se jménem a 
kontaktem na e-mail srpskrizanov@email.cz. Všem členům sdružení a štědrým dárcům ještě jednou 
děkujeme především za děti Základní a mateřské školy Křižanov.  
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Příloha č. 4 k  Výroční zprávě o činnosti občanského 
sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov“ 
 
 
 
 

Zpráva revizora o revizi hospodaření ve 
školním roce 2013/2014 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Školní rok:   2013/2014 
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Zpráva revizora o revizi hospodaření 

 

 Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov ve školním roce 

2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala 10.11.2014                        Ing. Gabriela Vávrová 
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Podle stanov sdružení získává prostředky ke své činnosti zejména z členských příspěvků ve výši schválené 

Valnou hromadou pro příslušný školní rok. Jinými zdroji příjmů sdružení mohou být výnosy z akcí pořádaných 

sdružením, dary, výnosy z majetku sdružení, jeho dalších aktivit , dotace a příspěvky z veřejných rozpočtů atd.  

Dispoziční právo k účtům sdružení má předseda, místopředseda a pokladník.  

Na kontrolu hospodaření dohlíží  Revizní komise nebo revizor , pokud není zvolena celá revizní komise. 

 

 Vzhledem k tomu, že revizní komise nebyla zvolena a byl zvolen pouze revizor , je zpráva vypracována 

pouze revizorem sdružení. 

 

 Členka sdružení Kamila Pazderová vede účetnictví sdružení a zároveň je pokladníkem. 

 

Zjištěný stav  
 

 

 

Údaje k 31.8.2014 

   

 

 Každý kalendářní měsíc hospodaření je uložen ve zvláštní složce. Složka obsahuje všechny doklady pro 

vedení hospodaření : pokladní knihu, výpis z účtu, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, účtenky 

o výdajích a darovací smlouvy. 

 

 Při revizi hospodaření byly ověřovány všechny doklady v období od 1.9.2013 do 31.8.2014. Doklady 

splňovaly náležitosti a z jejich popisu bylo zřejmé, čeho se doklady týkají.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Údaje ke konci školního roku 2013/2014  tedy k 31.8.2014  

 
 

PŘÍJMY 
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    Položka měsíc   Příjem v Kč pozn. 

členské poplatky 

září-říjen 0,00   

listopad 3 500,00 3000 hotově + 500 převodem 

prosinec 3 600,00 hotově 

leden 100,00 převodem 

únor-
duben 0,00   

květen 100,00 převodem 

červen-
srpen 0,00   

celkem za členské poplatky   7 300,00   

        

sponzorské dary 

listopad 2 000,00 Pavel Rous, Gabriela Vávrová á 1.000 Kč 

září 5 000,00 ZD Křižanovsko 

říjen 3 000,00 Mortimer English Club 

listopad 2 000,00 Tilia Medical s.r.o. 

prosinec 20 000,00 Městys Křižanov 

leden 0,00   

únor 1 000,00 obec Pikárec 

březen 2 000,00 obec Kozlov 

duben-
srpen 0,00   

celkem za sponzorské dary   35 000,00   

        

úrok na b.ú. 

září 0,05   

říjen 0,12   

listopad 0,14   

prosinec 0,21   

leden-
srpen 0,00   

celkem za úrok na b.ú. dary   0,52   

        

ostatní příjmy prosinec 7 263,00 výtěžek z Křižanovského kapra 

celkem za ostatní příjmy   7 263,00   

CELKEM za období   49 563,52   

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝDAJE 
   

    Položka měsíc Výdaj v Kč   

Charvátová Marie prosinec 4 700,00 knižní odměny Kapr 2013 

ZŠ a MŠ Křižanov prosinec 3 000,00 doprava žáků na plavání 

Monika Rejsková Jiný svět, e-shop prosinec 1 596,00 
výukový materiál pro integrované děti v MŠ 

Křižanov 
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ZŠ a MŠ Křižanov prosinec 1 000,00 Program primární prevence 

ZŠ a MŠ Křižanov červen 3 000,00 doprava MŠ na výlet 

Charvátová Marie červen 3 000,00 knižní odměny 9. ročníku 

Luděk Russ velkoobchod červen 994,00 odměny na dětské dopoledne - hotově 

Luděk Russ velkoobchod červen 677,00 odměny na dětské dopoledne - hotově 

Mini Market Křižanov červen 105,00 odměny na dětské dopoledne - hotově 

ZŠ a MŠ Křižanov červenec 3 000,00 doprava ŠD do ZOO 

celkem ostatní náklady   21 072,00   

        

bankovní poplatky 

září 123,00   

říjen 123,00   

listopad 147,00   

prosinec 127,00   

leden 0,00   

únor 9,00 dotaz na zůstatek v cizím bankomatu 

březen-
duben 0,00   

květen 2,40 SMS hlásič pohybu na účtu 

červen 4,80 SMS hlásič pohybu na účtu 

červenec 2,40 SMS hlásič pohybu na účtu 

srpen 0,00   

celkem za bankovní poplatky   538,60   

CELKEM za období   21 610,60   

    SUMARIZACE: 
   Za výše zmiňované období jsme získali 49.563,52 Kč a vydali 21.610,60 Kč.  

Výsledek  hospodaření je 27.952,92 Kč. 
  

  

 

 

 

 

Zůstatky na pokladně a na BÚ 

 
 

Zůstatek na bankovním účtu k 31.8.2014:  36.271,15 Kč 

 

Uvedený zůstatek odpovídám pohybům na bankovním účtu a výpisu z účtu 

k 31.8.2014. 

 

Zůstatek na pokladně k 31.8.2014 :                 495,00  Kč 

 

  

Uvedený zůstatek odpovídám  pokladním pohybům a fyzické inventuře pokladny k 31.8.2014. 
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Příloha č. 5 k  Výroční zprávě o činnosti občanského 
sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 

mateřské školy Křižanov“ 
 
 
 
 
 
 

Fotodokumentace  

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Školní rok:   2013/2014 
 
 

 
 


