Výroční zpráva o činnosti
občanského sdružení „Sdružení
rodičů a přátel Základní školy a
mateřské školy Křižanov“

Školní rok: 2014/2015

Datum: 19.11.2015

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

…………………………………………
Pavel Rous – předseda sdružení

0

OBSAH:

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy
Křižanov“ .................................................................................................................................................... 0
1. Základní údaje o sdružení ........................................................................................................................... 2
1.1 Představení sdružení............................................................................................................................ 2
1.2 Cíle .................................................................................................................................................... 2
1.3 Orgány sdružení ............................................................................................................................... 3
2. Činnost sdružení ve školním roce 2014/2015 ................................................................................................ 4
2.1 Valná hromada 20.11.2014 ................................................................................................................... 4
2.2 Rada rodičů ........................................................................................................................................ 5
3. Sdružení a média ................................................................................................................................... 6
3.1 Články v Křižanovském zpravodaji ................................................................................................... 6
4. Údaje o počtu členů .................................................................................................................................. 6
5. Sponzorské dary ........................................................................................................................................ 6
6. Základní údaje o hospodaření sdružení ......................................................................................................... 7
7. Zpráva revizora o hospodaření sdružení ...................................................................................................... 8

Valná hromada schválila výroční zprávu dne: ....19.11.2015.................................................

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

1

1. Základní údaje o sdružení
Název
adresa sdružení
právní forma
IČO
Registrace sdružení

kontakt

Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov
U Školy 321, 594 51 Křižanov
Občanské sdružení
01274121
5.12.2012 pod č.j. VS/1-1/91112/12-R
Předseda: Ing. Pavel Rous Ph.D.
Místopředsedkyně: Mgr. Radka Augustýnková
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 2014/2015

2.1 Valná hromada 20.11.2014

Dne 20.11.2014 proběhla valná hromada Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy
Křižanov.
Valná hromada schválila výroční zprávu sdružení za školní rok 2013/2014.
Valná hromada projednala plán výdajů navržený radou rodičů na školní rok 2014/2015.
Proběhla volba zástupců jednotlivých tříd do rady rodičů:

Zvolený zástupce třídy
1.A

Juračková Vlaďka

jednomysleně

1.B

Machová Alena

jednomysleně

2.A

Vávrová Gabriela

jednomysleně
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3.A

Šeráková Hana

jednomysleně

3.B

Jeřábek Petr

jednomysleně

4.A

Augustýnková Radka

jednomysleně

4.B

Valová Jitka

jednomysleně

5.A

Pochopová Hana

jednomysleně

6.A

jednomysleně

6.B

Rous Pavel

jednomysleně

7.A

Klapalová Jaroslava

jednomysleně

7.B

Jašová Lucie

jednomysleně

8.A

Košíková Markéta

jednomysleně

9.A

Karásková Eva

jednomysleně

MŠ

Pazderová Kamila

jednomysleně

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 2014/2015 sešla 4 x.
Zápisy z rady rodičů jsou přiloženy v příloze č. 2.
V letošním roce jsme se soustředili na dlouhodobý cíl sdružení a to je vytvoření tzv. školního klubu , který
by byl primárně pro žáky 2. stupně. Jednali jsme o tom s paní ředitelkou, vedením městyse a zastupiteli. Proběhlo
dotazníkové zjišťování zájmu u žáků/rodičů. Výsledkem bylo, že městys Křižanov jako zřizovatel podal žádost na
kraj o souhlas se zápisem školního klubu do rejstříku.
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

5

3. Sdružení a média

3.1 Články v Křižanovském zpravodaji
Ve školním roce 2014/2015 vyšly v Křižanovském zpravodaji 2 články o činnosti sdružení.
Vyšly v 1. Vydání roku 2015 a 4. vydání roku 2014.
Články jsou v příloze č. 3.

4. Údaje o počtu členů
K 31.8.2015 mělo sdružení 108 členů . Všichni řádně uhradili členský příspěvek.

5. Významné akce sdružení
Křižanovský kapr 7.12.2014
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 6000 Kč. Vyčerpáno však bylo jen 5000
Kč.
Na akci bylo vybráno dobrovolné vstupné a dobrovolný příspěvek na šatnu ve výši 6 424,- Kč.

6. Sponzorské dary
Přijaté:

sponzorské dary

říjen
únor
březen
květen
červen

celkem za sponzorské dary

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

1 500,00
5 000,00
1 000,00
4 000,00
5 000,00
16 500,00

obec Dobrá Voda
ZD Křižanovsko
Gabriela Vávrová
Městys Křižanov
obec Kadolec
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Poskytnuté:
Položka

měsíc

Výdaj v Kč

ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
Charvátová Marie
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
Charvátová Marie

září
listopad
prosinec
prosinec
únor
březen
červen

772,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00
2 600,00
2 700,00
3 000,00

Charvátová Marie
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
celkem ostatní náklady

červen
červen
červen
červenec

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 780,00
22 852,00

putování za živou vodou
Program primární prevence
knižní odměny Kapr 2014
doprava žáků na plavání
doprava žáků na lyžařský výcvik
doprava žáků na lyžařský výcvik
knižní odměny žáků 9. ročníku
knižní odměny žákům za účast na
olympiádách
doprava žáků na výlet
doprava žáků na výlet
učební pomůcky MŠ

7. 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.
Sdružení podávalo daňové přiznání k dani příjmů právnických osob za rok 2014 a dále pak přiznání k dani
darovací za rok 2014.
Údaje ke konci školního roku 2014/2015 tedy k 31.8.2015
PŘÍJMY
Položka

měsíc

členské poplatky

listopad
prosinec
leden
únorkvěten

celkem za členské poplatky

sponzorské dary

2 900,00
7 300,00
200,00

pozn.
2500 hotově+ 400 převodem
7100 hotově+ 200 převodem

100,00
10 500,00

říjen
únor
březen
květen
červen

1 500,00
5 000,00
1 000,00
4 000,00
5 000,00
16 500,00

obec Dobrá Voda
ZD Křižanovsko
Gabriela Vávrová
Městys Křižanov
obec Kadolec

prosinec

6 424,00
6 424,00
33 424,00

výtěžek z Křižanovského kapra

celkem za sponzorské dary

ostatní příjmy
celkem za ostatní příjmy
CELKEM za období

Příjem v Kč
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VÝDAJE
Položka

měsíc

ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
Charvátová Marie
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
Charvátová Marie

září
listopad
prosinec
prosinec
únor
březen
červen

772,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00
2 600,00
2 700,00
3 000,00

Charvátová Marie
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
celkem ostatní náklady

červen
červen
červen
červenec

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 780,00
22 852,00

ostatní výdaje

Výdaj v Kč

září
září

349,00
2,40
351,40

celkem za bankovní poplatky
CELKEM za období

putování za živou vodou
Program primární prevence
knižní odměny Kapr 2014
doprava žáků na plavání
doprava žáků na lyžařský výcvik
doprava žáků na lyžařský výcvik
knižní odměny žáků 9. ročníku
knižní odměny žákům za účast na
olympiádách
doprava žáků na výlet
doprava žáků na výlet
učební pomůcky MŠ

výroba plachty SRPŠ
bankovní poplatek

23 203,40

SUMARIZACE:

Za výše zmiňované období jsme získali 33.424 Kč a vydali 23.203,40 Kč.
Výsledek našeho hospodaření je 10.220,60 Kč.

8. 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 3. valné hromady 20.11.2014

Školní rok: 2014/2015
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Zápis z 3.valné hromady Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov
konané 20.11.2014
Dne 20.11.2014 v 15:00 proběhla již 3. 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 hromada schválila Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení „Sdružení rodičů
a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov“ za školní rok 2013/2014 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
1.A

Juračková Vlaďka

jednomysleně

1.B

Machová Alena

jednomysleně

2.A

Vávrová Gabriela

jednomysleně

3.A

Šeráková Hana

jednomysleně

3.B

Jeřábek Petr

jednomysleně

4.A

Augustýnková Radka

jednomysleně

4.B

Valová Jitka

jednomysleně

5.A

Pochopová Hana

jednomysleně

6.A

jednomysleně

6.B

Rous Pavel

jednomysleně

7.A

Klapalová Jaroslava

jednomysleně

7.B

Jašová Lucie

jednomysleně

8.A

Košíková Markéta

jednomysleně
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9.A

Karásková Eva

jednomysleně

MŠ

Pazderová Kamila

jednomysleně

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 a k plánu výdajů
nebyly žádné připomínky.

Motivační
3 000,00
1.1.1.
Knižní odměny žákům 9. ročníku
Výchovné
1.2.1.
Soutěžní

Prevence sociálně patologických jevů
(NADOSAH -prevence drog…)

Kč
1 000,00
Kč

6 000,00
1.3.1.

Odměny na soutěž Křižanovský kapr (knihy, čokolády…)

Kč

1.3.2.

Příspěvky na ceny na akce pořádané školou
(odměny za soutěže)

Kč

1.3.3.

Odměny pro děti MŠ a žáky ZŠ - akce Putování
za živou vodou

Kč

2 000,00

1 000,00

6 100,00
2.1.1.

Lyžařský kurz, 7.roč. + 8. ročník (61 x 100,- Kč na žáka)

Kč
3 000,00

2.1.2.

Plavecký výcvik - příspěvek na dopravu žáků 3. a 4. ročníku
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3 000,00
3.1.1.

Příspěvek na ceny na akce pořádané MŠ

Kč

4.1.1.

Příspěvek na akce přádané ŠD

Kč

3 000,00
28 100,00
Kč

5.1.1.

Příspěvek 1000 Kč na školní výlet pro třídy, kde alespoň jeden z rodičů všech
žáků třídy bude členem SRPŠ do 19.12.2014 počet tříd x 1000 Kč

částka dle
počtu tříd

Zapsala: Gabriela Vávrová
Ověřil: Pavel Rous – předseda sdružení
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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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

Školní rok: 2014/2015
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Zápis z jednání dne 16. 9. 2014
Termín konání:
Místo konání:
Čas:

16. 9. 2014
Sborovna ZŠ a MŠ Křižanov
18.00 – 20.00 hod.

Účastníci:

ředitelka školy Mgr. H. Koudelová a zástupci tříd v radě rodičů (8 členů)

Na jednání byla projednána tato témata:

1)

-

Poděkování paní ředitelky za příspěvky a aktivity Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ
Křižanov
bez zápisu

2)

Plán akcí 2014/2015

Byl předložen plán akcí školy na školní rok 2014/2015 společně s návrhy paní ředitelky u
kterých akcí by uvítala přispění a účast Sdružení rodičů:






3)

Putování za živou vodou – na tuto akci již byl schválen příspěvek 1 000 Kč a přispění
k organizaci akce. Dále sdružení přispěje dodáním sladkostí a nápojů, které nebyly
využity na předcházející akci.
Volby členů do nové Školské rady a plenární zasedání Sdružení rodičů - tato akce je
plánována na 21. 11. 2014, provozní věci budou ještě dojednány. Zatím byla
odsouhlasena distribuce přihlášek do SRPŠ rodičům žáků ještě před termínem
plenárního zasedání a to se zaměřením zvláště na rodiče žáků prvních tříd.
Křižanovský kapr – na této akci bude SRPŠ figurovat opět v roli pořadatelů. Akce je
plánována na 7. 12. 2014.
Den otevřených dveří – tato akce je plánována na 26. 3. 2015. Další podrobnosti zatím
nejsou známy.
Návrhy příspěvků

Byl přednesen návrh na příspěvky škole od SRPŠ v roce 2014/2015. Přesný soupis bude členům
SRPŠ dodán, aby mohl být následně projednán.
4)

Pracovní sešity

Tato záležitost byla uzavřena s tím, že pracovní sešity dětí si hradí rodiče sami.
5)

Obědy ve školní jídelně

Byl podán návrh na zavedení výběru z více jídel ve školní jídelně. Tento návrh byl zamítnut,
s odvoláním na českou inspekci.
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Dále byl podán návrh na méně časté podávání jídel z ryby pangasius – paní ředitelka slíbila,
že toto projedná s vedoucí školní jídelny.

6)

Kapacita školní družiny a možnost pobytu větších žáků ve škole

Ve školní družině byla zavedena kritéria pro přijetí žáků a v současné době je družina plně
kapacitně vytížená.
Žáci nenavštěvující družinu se mohou po skončení vyučování zdržovat v prostorách šaten do
13,30 hod., do této doby je zde zajištěn dozor. Po této hodině se však již v prostorách školy
žáci již nemohou zdržovat.
Paní ředitelka byla upozorněna na problém dojíždějících žáků druhého stupně, hlavně
v době nepříznivého počasí, kdy musí čekat na autobusové spojení hodinu i déle. Bohužel dle
přesvědčení paní ředitelky, toto není problém školy, ale rodičů a ona nevidí žádné možnosti
řešení této situace. Jediná možnost je pouze v pronájmu místnosti a placení dozoru z jiných
než školních zdrojů.
7)

Komunální volby 2014

Do komunálních voleb v roce 2014 budou kandidovat i členové SRPŠ za sdružení nezávislých
kandidátů Pro Křižanov. Na jednání bylo odsouhlaseno, použití informace o členství v SRPŠ ve
volebním letáku Pro Křižanov – sdružení rodičů a přátel školy (8 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 hlasů
se zdrželo hlasování).

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

15

Zápis z jednání rady rodičů SRPŠ dne 10.11. 2014

Termín konání:
Čas:

10. 11. 2014
19.00 – 21.15 hod.

Přítomní členové rady rodičů:
p. Rous, pí Pazderová, pí Košíková, pí Valová, pí Šeráková, pí
Jašová, pí Klapalová, pí Vávrová, pí Augustýnková
Nepřítomní členové rady rodičů:- p. Jeřábek, pí Pochopová, pí Karásková
Hosté: Hlasování je uváděno v pořadí pro/proti/zdržel se
Na jednání byla projednána tato témata:

1)

Do 21.11.2014 je třeba odevzdat článek do Křižanovského zpravodaje – poděkování
sponzorům, kteří ještě nebyli jmenováni ve zpravodaji a informaci o akci dětské
dopoledne – úkol P. Rous

2)

Sponzoři pro rok 2014/2015.

Je třeba znovu oslovit sponzory. ZD Křižanov, Stylstav –p. Rous
Lékárna- G. Vávrová
Ještě nebyly osloveny obce s poměrně silným zastoupením žáků – Kadolec, Jívoví, Horní
Libochová a Heřmanov
Po novém roce opět oslovit Křižanov, Kozlov a Pikárec

3)

Seznámení s výroční zprávou sdružení za školní rok 2013/2014 a zprávou revizora o
vedení účetnictví

Rada byla seznámena s obsahem výroční zprávy, která bude přednesena valné hromadě 20.11.
2014 a bude se hlasovat o jejím schválení. Rovněž byla informována revizorem sdružení o
výsledku revize účetnictví sdružení a o tom, že nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření.
Členové rady měli možnost nahlédnout do účetnictví.

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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4)

Návrhy příspěvků

Byl projednán návrh na příspěvky škole od SRPŠ v roce 2014/2015.
částka

Schváleno:

Knižní odměny žákům 9. ročníku

3 000,00
Kč

9/0/0

Prevence sociálně patologických jevů
(NADOSAH -prevence drog…)

1 000,00
Kč

9/0/0

6 000,00
Kč
2 000,00
Kč

Odměny na soutěž Křižanovský kapr (knihy, čokolády…)
Příspěvky na ceny na akce pořádané školou
(odměny za soutěže)

1 000,00
Kč

Odměny pro děti MŠ a žáky ZŠ - akce
Putování za živou vodou

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

6 100,00
Kč
3 000,00
Kč

Příspěvek na ceny na akce pořádané MŠ

3 000,00
Kč

Lyžařský kurz, 7.roč. + 8. ročník (61 x 100,- Kč na žáka)

3 000,00
Kč
28 100,00
Kč

Příspěvek na akce přádané ŠD
Celkem
Mimořádný příspěvek na výlet:

5)

počet tříd x 1000 Kč

9/0/0
již
odsouhlaseno
v září a již
proplaceno

9/0/0
9/0/0

9/0/0

9/0/0

9/0/0

Příspěvek 1000 Kč na školní výlet pro třídy, kde alespoň jeden z rodičů všech
žáků třídy bude členem SRPŠ do 19.12.2014

odsouhlasen
návrh na
navýšení
příspěvku z
5000 Kč na
6000 Kč 9/0/0

částka dle
počtu tříd

Rada vzala na vědomí informaci o tom, že obec Moravec dotuje školu a hradí i
nadstandardní věci. Mimo jiné platí i pracovní sešity.

K tématu pracovní sešity je třeba ještě vyvolat jednání , protože podle portálu info.edu.cz a
ČŠI mají pracovní sešity povahu učebnice, resp. jsou součástí učebnice a rodiče nemají
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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základní škole povinnost je hradit. Pokud rodiče PS platit nechtějí, vyrozumí školu, že trvají na
tom, aby se přidržela toho, co jí ukládá školský zákon, tedy zásady bezplatného vzdělávání
na základních školách. Škola je povinna to respektovat. Případné stížnosti na nesprávný
postup škol a porušování školského zákona řeší Česká školní inspekce.
Není tedy zřejmé, že rodiče mají PS platit a z informace na rodičovských schůzkách o placení
PS také nebyla sdělena všem a její interpretace může být různá.
6)

Rada rodičů zaznamenala ohlasy rodičů, proč nebude dětmi oblíbené spaní ve školce
či družině a také připomínku k chybějící vánoční besídce ve školce.

7)

Vánoční přání či PF

G. Vávrová připraví a vytiskne PF 2015 sponzorům, obcím atd. a dojedná s paní ředitelkou
nebo pí. uč. Karasovou, aby děti ze školy PF doplnily obrázky.

8)

Schůzka s paní starostkou M. Smejkalovou a pozvání starostky na valnou hromadu

Na 18.11.2014 v 7:30 je plánovaná schůzka s paní starostkou na radnici. Cílem je informovat ji
o dění ve sdružení, jeho záměrech a pozvat ji na valnou hromadu. Schůzky se mohou
zúčastnit všichni členové rady dle svých časových možností.
9)

Křižanovský kapr – na této akci bude SRPŠ figurovat opět v roli pořadatelů. Akce je
plánována na 7. 12. 2014.

Zapsala: G. Vávrová
Schválil: P. Rous, K. Pazderová
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Zápis z jednání rady rodičů SRPŠ dne 12.1. 2015
Termín konání:
Čas:

12.1. 2015
19.30 – 21:45

hod.

Přítomní členové rady rodičů:
paní Juračková, Pazderová, Košíková, Klapalová, Vávrová,
Augustýnková, Pochopová, p. Rous, Jeřábek
Nepřítomní členové rady rodičů: paní Jašová, Šeráková, Valová, Machová, Karásková
Hosté: Hlasování je uváděno v pořadí pro/proti/zdržel se
Program: 1. Vnitřní školní klub
2. Faktura za pronájem sálu na Křižanovského kapra
Na jednání byla projednána tato témata:
1.

Rada projednala fakturu ze ZŠ Křižanov na 1 000 Kč za pronájem Katolického domu na
Křižanovského kapra. Faktura nebyla škole proplacena , protože peníze na Křižanovského
kapra byly určeny na odměny pro děti. Rada hlasováním potvrdila, že na nájem peníze
poskytnuty nebudou: 9/0/0

2. Výše uvedených 1 000 Kč , které škola nevyčerpala na odměny na Křižanovského kapra
rada odsouhlasila navrhnout paní ředitelce k použití na: a/ Odměny na olympiády ,b)
Odměny pro 9.třídy, c) Akce školní družiny. Hlasováno: 9/0/0
Paní ředitelku bude informovat Pavel Rous.
3. Přečten zápis z minulé rady rodičů konané 10.11.2014
4. S paní ředitelkou je třeba dojednat rozdání přihlášek do SRPŠ během zápisu do 1. třídy –
úkol Pavel Rous
5. Vnitřní školní klub – RR zaslala dopis zastupitelstvu městyse Křižanova s žádostí o zřízení
vnitřního školního klubu. Zástupci rady rodičů se zúčastnili zasedání zastupitelstva
22.12.2014 , kde byla žádost projednána. Dostali za úkol zjistit v první řadě zájem rodičů o
tento klub.

6. Rada připravila návrh letáčku na zjištění zájmu rodičů o vnitřní školní klub. Návrh bude
projednán na schůzce s vedením městyse 16.1.2015.
Je třeba dohodnout s paní ředitelkou distribuci letáčku – úkol Pavel Rous.
7. Členové rady zaznamenali na třídních schůzkách dotazy rodičů , proč již ve škole
nefunguje pitný režim (čaj ve varnicích k dispozici dětem na chodbách školy). Tento pitný
režim byl zrušen od školního roku 2011. Rada v této věci již s paní ředitelkou jednala a dle
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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sdělení paní ředitelky návrat k tomuto systému není možný. Rada se k tomuto tématu
bude vracet .

Vyplývající úkoly sumarizace:
Pavel Rous :
 Informovat paní ředitelku o možnosti čerpání 1000 Kč –viz. bod 2
 Dohodnout s paní ředitelkou rozdání přihlášek do SRPŠ během zápisu do 1.
Třídy – viz. bod 4
 Dohodnout s paní ředitelkou distribuci létáčku k průzkumu zájmu o vnitřní
školní klub – viz. bod 6

Zapsala: G. Vávrová
Schválila: K. Pazderová

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Zápis z jednání rady rodičů SRPŠ dne 20.4. 2015
Termín konání:
Čas:

20.4. 2015 - radnice Křižanov
19 – 21 hod.

Přítomní členové rady rodičů:
paní Pazderová, Košíková, Klapalová, Vávrová, Pochopová,
Šeráková, p. Rous,
Nepřítomní členové rady rodičů: paní Jašová,Juračková, Valová, Machová, Karásková,
Augustýnková, p. Jeřábek
Hosté: paní starostka Smejkalová, paní místostarostka Schmídová, paní ředitelka Koudelová,
paní vedoucí učitelka Stehlíková, paní zástupkyně Madroňová
Hlasování je uváděno v pořadí pro/proti/zdržel se
Na jednání byla projednána tato témata:
8. Předseda přivítal členy rady a přivítal vážené hosty.
9. Paní starosta vyslovila radost nad společným setkáním rodičů , zástupců vedení školy a
vedení obce.
10. Paní starostka informovala o pokračujících jednání o školním klubu. Jednají o financování
pracovníků školního klubu krajem. Školní klub pomůže v otázce bezpečnosti dětí.
Vybavení školy bude využíváno více ve prospěch dětí.
11. Paní ředitelka se rozhodla využít nevyčerpaných 1 000 Kč z odměn na Křižanovského
kapra na odměny na olympiády.
12. Pokladní informovala o stavu finančních prostředků SRPŠ.
13. Rada projednala výsledek motivační akce“ Příspěvek na výlet pro děti, které mají alespoň
jednoho rodiče nebo přítele školy v SRPŠ“. Podmínky splnila 3.A a ve 4.B chybí 1 rodič.
Rada proto hlasovala a odsouhlasila příspěvek na výlet i pro 4.B. Hlasování 7/0/0
(poznámka – chybějící rodič ze 4.B vstoupil po rodičovských schůzkách v dubnu).
14. Rada se dohodla , že je třeba znovu oslovit okolní vesnice: Sklené, Kozlov, Pikárec
(počkat), Heřmanov, Jívoví, Kundratice, Dobrá Voda
15. Dětské dopoledne se v tomto školním roce nebude konat, protože probíhají práce na
zateplení školy . Škola bude potřebovat pomoc v září s projektem přírodní zahrada.
16. Paní ředitelka informovala , že příští školní rok bude jen 1 první třída, protože to zatím
vypadá jen na 29 dětí ve třídě.
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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17. Pitný režim - rada projednala připomínku rodičů o zavedení pitného režimu ve škole. Děti
v družině mají pitný režim zajištěn šťávami, všude ve škole je v kohoutcích pitná voda a
děti, které se stravují ve školní jídelně si mohou kdykoliv v době obědů přijít napustit vodu
s citronem, čaj nebo šťávu do školní jídelny.
18. Rada se zabývala nepoměrem volných dnů žáků (prázdniny , ředitelská volna) vůči
počtu dnů dovolené rodičů. Rovněž uzavření MŠ na celé prázdniny je pro rodiče
nepříjemné . Dle sdělení paní ředitelky a paní starostky to bylo nutné vzhledem
k zateplovacím pracem na škole.
19. Rada se zabývala situací , jak postupovat v případě, že dítě ve škole postihne nemoc
nebo nevolnost ve škole a rodiče nemají možnost si pro dítě do školy přijet. Bez vyplněné
písemné žádosti od rodičů nemůže být dítě ze školy uvolněno. V krajním případě musí pak
dítě čekat ve škole než mu skončí výuka a pak může samo odejít. Po vyučování už škola
nemá za dítě odpovědnost.

Vyplývající úkoly sumarizace:
 Oslovit obce

Zapsala: G. Vávrová
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Schválila: K. Pazderová

Příloha č. 3 k Výroční zprávě o činnosti občanského
sdružení „Sdružení rodičů a přátel Základní školy a
mateřské školy Křižanov“

Články z Křižanovského zpravodaje

Školní rok: 2014/2015
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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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: 2014/2015
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Zpráva revizora o revizi hospodaření
Sdružení rodičů a přátel Základní školy a
mateřské školy Křižanov ve školním roce
2014/2015

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.
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015
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Zjištěný stav
Údaje k 31.8.2015

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 1.9.2014 do 31.8.2015. Doklady
splňovaly náležitosti a z jejich popisu bylo zřejmé, čeho se doklady týkají.

SRPŠ Křižanov - příjmy a výdaje za období 1.9.2014-31.8.2015
PŘÍJMY
Položka

měsíc

Příjem v Kč

pozn.

listopad
prosinec
leden
únor-květen

2 900,00
7 300,00
200,00
100,00
10 500,00

2500 hotově+ 400 převodem
7100 hotově+ 200 převodem

členské poplatky

říjen
únor
březen
květen
červen

1 500,00
5 000,00
1 000,00
4 000,00
5 000,00
16 500,00

obec Dobrá Voda
ZD Křižanovsko
Gabriela Vávrová
Městys Křižanov
obec Kadolec

prosinec

6 424,00
6 424,00
33 424,00

výtěžek z Křižanovského kapra

Položka

měsíc

Výdaj v Kč

ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
Charvátová Marie
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
Charvátová Marie
Charvátová Marie

září
listopad
prosinec
prosinec
únor
březen
červen
červen

celkem za členské poplatky

sponzorské dary

celkem za sponzorské dary

ostatní příjmy
celkem za ostatní příjmy
CELKEM za období

VÝDAJE

Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

772,00
1 000,00
5 000,00
3 000,00
2 600,00
2 700,00
3 000,00
1 000,00

putování za živou vodou
Program primární prevence
knižní odměny Kapr 2014
doprava žáků na plavání
doprava žáků na lyžařský výcvik
doprava žáků na lyžařský výcvik
knižní odměny žáků 9. ročníku
knižní odměny žákům za účast na
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ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
ZŠ a MŠ Křižanov
celkem ostatní náklady

červen
červen
červenec

1 000,00
1 000,00
1 780,00
22 852,00

září
září

ostatní výdaje

olympiádách
doprava žáků na výlet
doprava žáků na výlet
učební pomůcky MŠ

349,00
2,40
351,40

celkem za bankovní poplatky
CELKEM za období

výroba plachty SRPŠ
bankovní poplatek

23 203,40

SUMARIZACE:

Za výše zmiňované období jsme získali 33.424 Kč a vydali 23.203,40 Kč.
Výsledek našeho hospodaření je 10.220,60 Kč.

Zůstatky na pokladně a na BÚ
Zůstatek na bankovním účtu k 31.8.2015: 45 338,35 Kč
Uvedený zůstatek odpovídá pohybům na bankovním účtu a výpisu z účtu k 31.8.2015.
Zůstatek na pokladně k 31.8.2015 :

1 646,00

Kč

Uvedený zůstatek odpovídá pokladním pohybům a fyzické inventuře pokladny k 31.8.2015.

Vypracovala 18.11.2015
Výroční zpráva SRPŠ 2014/2015

Ing. Gabriela Vávrová
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