SRPŠ při Základní škole Jindřichův Hradec II,
Janderova 160
__________________________________________________________________________________________

Zápis z valné hromady rodičů konané dne 25. 9. 2014

Přítomni za radu sdružení:
Paní G. Hrádková, paní M. Petrová, paní E. Nováková, pan Ing. T. Drnek
Přítomni za školu:
Mgr. J. Sváček
dále třídní důvěrníci a zákonní zástupci žáků (viz přiložená prezenční listina)
Zasedání zahájil ředitel školy Mgr. J. Sváček (po dohodě se zastupující předsedkyní SRPŠ paní G.
Hrádkovou) a seznámil přítomné s programem jednání:
1.

Volba zapisovatele a verifikátorů zápisu

2.

Informace o hospodaření sdružení

3.

Představení nové rady sdružení a revizní komise

4.

Odsouhlasení výše příspěvků na školní rok 2014/15

5.

Nový systém rozdělování finančních prostředků

ad 1) Funkce zapisovatele se dobrovolně ujal Mgr. J. Sváček a verifikátor zápisu paní G. Hrádková
ad 2) Nová účetní SRPŠ paní E. Nováková dodala informaci, že k 1. září 2014 je na kontě částka
109 972,- Kč.
ad 3) Byli jmenovitě představeni všichni noví členové rady sdružení i revizní komise. Jelikož se
zatím nenašel předseda SRPŠ, vykonává tuto funkci dočasně paní G. Hrádková, která je zároveň
členkou rady sdružení. Návrh byl jednomyslně přijat.
ad 4) Příspěvky členů SRPŠ pro školní rok 2014/2015 byly navrženy ve výši 150,- Kč.
Návrh byl jednomyslně přijat.
ad 5) Den před valnou hromadou byli rodiče obeznámeni formou letáku, jaké akce škola tradičně

organizuje během školního roku. Zároveň byly v letáku uvedeny přibližné částky, které se používají
na tyto akce. Nově rada sdružení navrhla, aby se příspěvky rodičů nerozdělovaly mezi třídy a účet
SRPŠ, ale aby celá částka 150,- Kč skončila na účtu SRPŠ.
Tento návrh byl jednomyslně přijat.
Dále pan ředitel školy seznámil přítomné s akcemi školy, na které může SRPŠ přispívat. Viz
přiložený leták. Snahou školy je, aby se příspěvky od rodičů rozdělily na akce tak, aby jejich dítě
dostalo příspěvek v každém ročníku školy.

V informační části pan ředitel poukázal na skutečnost, že od prosince bude nutné uvádět na jídelním
lístku alergeny, které se v jídlu objevují.
Paní Mgr. B. Nová reagovala na školní jídelnu s tím, že se nevaří dvě jídla, ale dvě přílohy. Dále
navrhla, aby v den, kdy se vaří sladké jídlo nebo ryby, bylo na výběr další jídlo. K tomuto návrhu se
připojili i někteří další rodiče. Pan ředitel Sváček přislíbil, že se bude tímto návrhem zabývat a podá
k této problematice další informace.
Na závěr rodičům slíbil, že je bude na webových stránkách informovat o zřejmě nové reformě
vaření ve školní jídelně. S touto problematikou bude seznámen na školení ředitelů v pátek 26. 9.
2014.
Závěrem pan ředitel poděkoval přítomným a valnou hromadu ukončil.
Zapsal: Mgr. J. Sváček
Verifikovala: G. Hrádková

