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ZÁPIS ZE SCHŮZE DELEGÁTŮ  

SRPŠ při ZŠ Komenského KV, z. s. 

IČ: 061 67 489  

Ze dne 25. 02. 2022 

Školní rok: 2021/2022 

 

 

  

Přítomno členů spolku celkem: 18 

 

Omluveno členů spolku celkem:6 

Program: 

1)Uvítání 

2) Určení osoby pro správu účetnictví a pokladny 

3)Evidence členských příspěvků 

4)Návrh nových stanov 

5)Návrh nový vnitřní řád 

6)Nový člen – přijetí, odstoupení 

7)Strategický plán a plánovaní rozpočet 2022 

8)Nové projekty 

9)Sociální sítě 

10)Prostor pro debatu 

11)Rozloučení a stanovení dalšího termínu 
 

1. Uvítání 

Přítomné delegáty přivítala paní předsedkyně Bc. Tereza Ruth a 

poděkovala všem za účast na schůzi a spolupráci. Ohlásila také usnášení 

schopnost schůze, za přítomnosti 18 delegátů, všichni přítomní se mají 

podepsat na jmenný seznam. Dostali materiály vypracované radou 

k nahlédnutí a konzultaci. 

 

 

Odsouhlasení programu jednání 

- vedoucí schůze – Bc. Tereza Ruth (předseda) 

- určení zapisovatele – Zuzana Kopfstein (člen rady) 

- určení ověřovatele zápisu Mgr. Helena Mašková (delegát) 

- přednes harmonogramu schůze – všichni delegáti souhlasili 

s programem jednání, který přednesla Bc. Tereza Ruth a souhlasili 
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s určením osob pro zápis ke schůzi. 

 

2. Určení osoby pro správu účetnictví a pokladny 

Paní Ruth podala návrh a představila osobu radou určenou pro správu 

účetnictví a pokladny, člena SRPŠ paní Jitku Zůzovou. Všichni takto 

souhlasili a paní účetní přivítali. Proběhlo krátké představení. 

 

3. Evidence členských příspěvků 

Delegát ze 7.A paní Lucie Rubínová, požádala o konzultaci a ukázky 

výdajů rodiče ze 7.A za minulý rok, kdy vedla spolek paní Dolečková. 

Paní Rubínová dostala informaci, že má předat kontakt na nynější 

předsedkyni paní Ruth, která má u sebe zmíněné materiály. Paní 

Šináglová ,která má na starost evidenci členských příspěvků, delegátům 

předložila výsledky šetření o platební morálce. Někteří delegáti požádali o 

zpětnou vazbu, jestli se po psané výzvě zvýší podíl zaplacených příspěvků 

v jejich třídách. Po usnesení rady byli delegáti obeznámení, že proběhne 

za 14 dní poslední kontrola platební morálky a poté dostanou od paní 

Šináglové všichni informace do svých tříd a předají se informace i třídním 

učitelům i vedení školy. Momentální příliv členských příspěvků je 75%. 

Paní Ruth poprosila delegáty, aby skrz třídní učitele vyhledali děti, které 

může SRPŠ podpořit v podobě nákupu pomůcek, či odpuštění nebo 

rozložení členského příspěvku. Návrhy delegáti pošlou přes email radě 

rodičů, která zhodnotí a navrhne řešení. 

 

4. Projednání návrhu nových stanov 

Paní Ruth představila delegátům návrh nových stanov, objasnila jednotlivé 

změněné body, které jsou již zkontrolované právním zástupcem. Vyzvala 

k hlasování. Stanovy byly jednoznačně přijaté.  

 

5. Projednání nového vnitřního řádu 

Paní Ruth představila delegátům návrh nového vnitřního řádu. Objasnila 

některé návrhy na změny dle strategického plánu. Změna se týkala výše 

členského příspěvku, kde rada vycházela z průzkumu ostatních SRPŠ 

v okolních školách, který zpracovala paní Zuzana Kopfstein a je součástí 

strategického plánu. Rada rodičů navrhla zvýšení z  300 Kč na 400 Kč, 

s tím že platba za druhé a třetí dítě zůstává stejná a stále je možno uhradit 

ve splátkách po předchozí domluvě s předsedou. Nová výše příspěvku se 

bude vybírat až o září 2022. Pan Špalek vznesl námitku, že program 

schůze by měl být lépe chronologicky připraven. Paní Ruth poprosila 

pana Špalka o pomoc při práci s příštím harmonogramem schůze a 

objasnila svůj postup při sestavování programu. Pro nový vnitřní řád 

hlasovalo 18 delegátů, 16 delegátů bylo pro a dva proti. Návrh byl přijat. 
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6. Přijetí nového člena SRPŠ 

SRPŠ přijalo nového člena paní ředitelku Mgr. et Mgr. Zdeňku Vašíčkovou. 

Paní Ruth také obeznámila delegáty o odstoupení delegáta paní JUDr. 

Neumannové. Nový delegát z 6.B se zvolí při dubnových třídních schůzkách. 

 

7. Strategický plán a plánovaný rozpočet 2022 

Paní Ruth delegátům předložila Strategický plán na rok 2022, který 

vypracovala při konzultaci s radou rodičů, paní Zůzovou a paní ředitelkou 

Mgr. et Mgr. Zdeňku Vašíčkovou. Součástí plánu je i plánovaný rozpočet, 

který vypracovala paní Zůzová (účetní-člen spolku). Paní Ruth představila 

jednotlivé položky rozpočtu a ke každé podala vysvětlení. Do konce roku 

2022 bude např. hrazeno dál cestovné za plavání a to v 100% výši všem, 

třídní výlet, zvelebení školy, pomoc při řešení psychických problémů u 

dětí a sociálně slabých. SRPŠ má podanou žádost o dotaci na MŠMT na 

podporu nadaných dětí, kterou zpracovala Bc. Tereza Ruth. Rozpočet 

bude k dispozici na vyžádání na email SRPŠ srps.zsjakkv@seznam.cz. 

Strategický plán s rozpočtem byl jednohlasně přijat. 

 

8. Legendární kniha a další nové projekty 

Paní Ruth předala slovo paní Maškové, která dostala na starost nový 

projekt Legendární kniha. Paní Mašková vysvětlila podrobnosti projektu a 

s delegáty v dalších dnech nastaví další potřebné parametry. Termín 

návrhu a podrobné informace k projektu bude vypracován do konce 

března. Domluva bude probíhat přes whats ap komunikaci SRPŠ. O 

spolupráci na projektu se přihlásili paní Ladýřová, paní Ruth, pan Sztuka 

a paní Sacher. Paní Kopfstein dostala na starost projekty zvelebení a 

dovybavení relaxační místnosti, badatelny, jídelny a knihovny. Termín do 

konce roku 2022. Letní slavnost, která se uskuteční na den dětí bude mít 

na starost paní Ruth, paní Sacher a pan Špalek. Ostatní delegáti, kteří mají 

zájem spolupracovat na nových projektech se mohou hlásit zmíněným 

osobám. 

 

 

9. Sociální sítě jako další nástroj k přenosu informací 

Návrh k vytvoření sociální sítě byl zatím odložen. Stávající whats app 

skupina bude sloužit pouze k přenosu důležitých informací. Paní Ruth 

vytvoří novou skupinu přes whats app, kde budou moci delegáti vést 

diskuzi k SRPŠ. Přes email a whats app dostanou strategický plán a 

zápis ze schůze. Před dubnovými třídními schůzkami dostanou 

delegáti souhrn informací o ŠRPŠ pro rodiče svých tříd, který 

vypracuje rada rodičů. Takto se všichni delegáti domluvili a náležitě 

bylo i vše odsouhlaseno. 
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10.  Prostor pro debatu a nápady ze stran delegátů 

Konzultovali se podrobnosti k novým projektům. Někteří delegáti 

vyjádřili spokojenost se schůzí a s radou rodičů.  

 

11. Termín dalšího setkání spolku 

Paní Ruth všem poděkovala za schůzi, požádala o zpětnou vazbu a 

nastavila po domluvě s radou rodičů další termín schůze na září 2022. 

 

 

 

 

Schůzi vedla : 

Bc. Tereza Ruth 

Zapisovatel: Zuzana Kopfstein 

Zápis zpracovala: Bc Tereza Ruth 

Ověřovatel zápisu: Mgr. Helena Mašková 

V Karlových Varech dne: 25. 02. 2022  

 

 

 

 

 


