
Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ 

Zeyerova 28, Olomouc, z. s. 
konané dne 7. 9. 2022 v 16:30 hod.  

 

 

Bylo přítomno 20 členů spolku (83,3%), tedy nadpoloviční většina. 

 

 

Program schůze: 

 

1. Shrnutí minulého šk. roku 

2. Schvalování uzávěrky hospodaření za šk. rok 2021/2022 

3. Schvalování rozpočtu na šk. rok 2022/2023 

4. Schvalování výše příspěvku pro SRPŠ a možnosti zasílat příspěvek na účet spolku 

5. Plánování dalších akcí SRPŠ 

6. Různé 

 

 

 

1. Shrnutí minulého šk. roku 

Předsedkyně SRPŠ přivítala všechny přítomné delegáty a vedení školy. Stručně 

zrekapitulovala činnost spolku v minulém školním roce a zmínila především Dětský den, 

který měl velký úspěch, a navrhla, že by se z této akce mohla stát tradice. Poděkovala rovněž 

všem delegátům, kteří se aktivně do činnosti spolku zapojili. 

 

2. Schvalování uzávěrky hospodaření za šk. rok 2021/2022 

Místopředseda spolku informoval o stavu financí SRPŠ – v pokladně bylo aktuálně 34.535 Kč 

a na účtu spolku bylo 389.631 Kč. Za minulý školní rok jsme největší částky propláceli za 

dopravu na adaptační kurzy a na lyžařské výcviky. Dále pak například za materiál do školní 

družiny, propagační materiály, odměny pro třídy za sběr, olympijský den a školní pomůcky. 

Celkově jsme přijali 525.237 Kč a vydali 401.966 Kč. Schvalování proběhne elektronicky. 

 

 

3. Schvalování rozpočtu na šk. rok 2022/2023 

 

Rozpočet je obdobný jako předchozí roky. Schvalování proběhne elektronicky. 

 

 

4. Schvalování výše příspěvku pro SRPŠ a možnosti zasílat příspěvek na účet 

spolku 

 

Předsedkyně navrhla, aby roční příspěvek do SRPŠ zůstal stejný jako v minulém roce, tedy  

300 Kč/žáka. Dále dle požadavku ze strany školy navrhla, aby rodiče příspěvek platili přímo 

na účet spolku. Edookitem se rozešlou všem rodičům platební informace s tím, že do zprávy 

pro příjemce rodič napíše třídu/třídy a jméno dítěte/dětí. 



Bylo hlasováno o ponechání výši příspěvku 300 Kč/žáka jako v minulém roce a platba 

příspěvku na účet spolku. 

Usnesení: 
Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 20 delegátů, schůze delegátů byla usnášení 

schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů schvaluje členský příspěvek pro rok 2022/2023 a platbu 

příspěvku na účet spolku. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

5. Plánování dalších akcí SRPŠ 

 

Předsedkyně seznámila delegáty se sběrem papíru, kdy ve společné diskusi byla navrhnuta 

odměna 2 000 Kč pro třídu za každých 250 kg papíru a poukázka do Decathlonu za 200 Kč 

pro 5 nejlepších sběračů. Třída s největším počtem zapojených žáků dostane navíc odměnu 

1000 Kč. 

 

Bylo hlasováno o výši odměn za sběr. 

Usnesení: 

Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 20 delegátů, schůze delegátů byla 

usnášeníschopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů schvaluje návrh odměny za sběr. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

Dále spolu s místopředsedou informovala o akci Ukliďme Česko, projekt Koloběh a nákup 2 

koloběžek z grantu Olomoucké kraje, o Jarmarku a rozsvícení stromečku, Dni otevřených 

dveří a Dětském dnu na závěr školního roku. Rovněž se diskutovalo o plese, kde bylo 

navrženo, že se případné organizace ujmou delegáti 9. a 8. tříd s tím, že ostatní členové 

spolku budou pomáhat v rámci svých možností. Ve škole nyní ohledně plesu probíhá anketa 

mezi rodiči 9. tříd a na základě jejich výsledků se rozhodne, zda ples organizovat, či namísto 

něho uspořádat na konci roku školní slavnost na hřišti školy, jako tomu bylo minulý rok.  

 

 

 

6. Různé 

 

Předsedkyně přednesla návrh na přijetí usnesení o volbě nové členky rady spolku Ing. Denisy 

Žambochové, jelikož v radě spolku doposud chyběl 5. člen. 

Usnesení: 

Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno 20 členů, členská schůze SRPŠ byla 

usnášeníschopná. 



Schůze delegátů volí do funkce členky spolku paní Ing. Denisu Žambochovou a to s 

okamžitou platností.  

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, návrh byl schválen. 

 

 
 

Předsedkyně členské schůze všem přítomným poděkovala za účast a schůzi ukončila v 17:00 

hod. Další schůzka se uskuteční v den konání třídních schůzek dne 24. 11. 2022 

pravděpodobně opět v 16:30 hod. 

 

 

Zápis zapsal Mgr. Aleš Pátek, místopředseda spolku a Mgr. Kateřina Pátková, předsedkyně 

spolku. 

 

 

 


