
 

Zveme všechny rodiče na 

valnou hromadu a schůzku Rady rodičů 

SRPŠ 
čili  

Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697,  

která se koná v knihovně ZŠ Petřiny (1. patro) 

ve středu 13. 5. 2015 v 17:00 

 
 

SRPŠ je zapsaný spolek rodičů žáků naší školy. Členem je každý rodič nebo zákonný 
zástupce žáka. Valná hromada je nejvyšší orgán spolku a může se jej zúčastnit každý člen 
SRPŠ. Každý člen SRPŠ má právo hlasovat a rozhodovat tak o činnosti spolku. Rada rodičů 
je rada tvořená zástupci jednotlivých tříd. Stanovy spolku a další informace najdete na 
www.zspetriny.cz/stranka-srps-119 . Z toho plyne... přijďte všichni, jste vítáni! 

Program valné hromady 
1. Rezignace a volba předsedkyně a místopředsedy SRPŠ 
2. Informace o účetní uzávěrce za rok 2014 a daňovém přiznání 
3. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 
4. Schválení realizovaných výdajů na projekt Krok ze školy do přírody 
5. Pověření členů SRPŠ Ing. Jiřího Huška a Ing. Ivy Hoffmannové zpracováním studie 

celku a dílčího prováděcího projektu Krok ze školy do přírody, schválení finanční zálohy 
na studii celku 

6. Schválení pravidel financování projektu Krok ze školy do přírody 

http://www.zspetriny.cz/stranka-srps-119�


K jednotlivým bodům programu 
1. Rezignace a volba předsedkyně a místopředsedy SRPŠ 
Paní předsedkyně Jana Krajčiříková rezignovala na funkci předsedy; také místopředseda, 
pan Vratislav Šlajer, rezignuje pro pracovní zaneprázdnění. Jako první bod valné hromady 
tedy musí být volby předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně, kterým 
budou předcházet představení kandidátů. 

Chcete –li se ucházet o jednu z těchto funkcí, přijďte se představit a zúčastnit volby! 
Případné dotazy směřujte na předsedkyni SRPŠ, kontakt najdete na webu (viz 1. str.). 

2. Informace o účetní uzávěrce za rok 2014 a daňovém přiznání 
Informaci o financích a účetnictví SRPŠ sdělí paní Černohousová, pokladnice. 

3. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 
Úspěšně se rozebíhá přeměna školní zahrady, kterou pod názvem Krok ze školy do přírody 
organizuje SRPŠ formou veřejného plánování (www.krokdoprirody.cz). Do přípravy se 
podařilo zapojit rodiče, děti i učitelský sbor. První úpravy na zahradě již proběhly v rámci 
jarní brigády, připravuje se studie a projekt atd. Bylo zažádáno o čtyři granty na 
financování. O stavu a nejbližších plánech budou informovat členové realizačního týmu. 

4. Schválení realizovaných výdajů na projekt Krok ze školy do přírody 
Jedná se o dodatečné schválení některých výdajů, které se již realizovaly (dřevo z obory 
Hvězda, zaměření pozemku geodety atd.). 

5. Pověření členů SRPŠ Ing. Jiřího Huška a Ing. Ivy Hoffmannové 
zpracováním studie celku a dílčího prováděcího projektu Krok ze školy 
do přírody, schválení finanční zálohy na studii celku 

Přeměna zahrady vyžaduje zpracování studie celku a prováděcího projektu. Navrhujeme 
vypracováním pověřit Ing. Arch. Jiřího Huška (architekt, číslo autorizace ČKA 3532, člen 
SRPŠ) a Ing. Ivu Hoffmannovou (zahradní architektka, členka SRPŠ). Vzhledem k rozsahu 
práce bude tento projekt hrazený ze zdrojů SRPŠ, získaných grantů a dotací. Pro zahájení 
realizace – a také pro získání dotací – je nutné vypracovat studii celku. Jako zálohu na tuto 
studii navrhujeme uvolnit pro Ing. Jiřího Huška částku 12 500 Kč. 

6. Schválení pravidel financování projektu Krok ze školy do přírody 
Na minulé valné hromadě SRPŠ (viz zápis ze 17. 9. 2014) byl odsouhlasen záměr investovat 
do přeměny školní zahrady částku do 200 000 Kč. Aby se nemusel kvůli každé jednotlivé 
investici svolávat valná hromada, navrhujeme schválit Pravidla zadávání zakázek v rámci 
projektu přeměny školní zahrady – Krok ze školy do přírody. Návrh tohoto dokumentu bude 
zpřístupněn společně s tímto programem valné hromady. Zakázky by se zadávaly na 
základě vyzvané soutěže. Soutěž by vyhodnocovala hodnotící komise. Hodnotící komise 
bude tvořena předsedou, místopředsedou a pokladnicí SRPŠ; dále zástupcem vedení školy 
a školské rady. Komise může být rozšířena o další členy v zájmu odborného posudku. 

http://www.zspetriny.cz/stranka-srps-119�
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