
Zápis z členské schůze konané dne 2. 10. 2018 
Spolek rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 

 

Schůzi svolal: Roman Plischke, předseda spolku 
Schůzi předsedá: Roman Plischke, předseda spolku 
Zasedání zahájeno v 17 hod., potřebná přítomnost 2/3 třídních zástupců, tj. 15. 
Skutečný počet třídních zástupců v okamžiku zahájení: 17, členská schůze je usnášeníschopná. 
Počet přítomných členů spolku celkem: 21. 

Program členské schůze 
1. Zpráva o činnosti SRPŠ  
2. Volba místopředsedy 
3. Přehled o stavu financí SRPŠ 
4. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
5. Schválení spolufinancování herního prvku na zahradu 

Zpráva o činnosti SRPŠ 
Předseda Roman Plischke prezentoval základní údaje spolku a především způsob financování. Financování je 
založeno na členských příspěvcích, a dále účelově vázaných platbách na podporu tříd s výtvarným zaměřením a 
podporu dalších aktivit. Představil také projekt obnovy zahrady (www.krokdoprirody.cz) a jeho financování pomocí 
dotací MČ Praha 6 a MHMP. 

Volba místopředsedy 
Dosavadní místopředsedkyně Diana Mušková Dvořáková opouští svojí funkci, protože již dále nemá dítě na naší 
škole [viz čl. III, odst. 4., písm. a) stanov spolku]. Přihlásil se jediný kandidát, Mgr. Radim Drbal, který byl zvolen 21 
hlasy, tedy 100%. 

Přehled o stavu financí 
Přednesla pokladní spolku, paní Ivana Černohousová. Ke konci školního roku (k 30.6.2018) bylo na běžném účtu 
SRPŠ 975 482,35 Kč. V této sumě je zahrnut zůstatek z minulých let a také peníze z čerpaných dotací. V současné době 
na účet proudí platby od rodičů aktuální stav je cca 1,2 mil. Kč. 

Pokladnu spolek nevede, resp. hotovost se používá jen výjimečně na některé platby a zůstatek v hotovosti je v řádech 
stokorun. Všechny účetní doklady spolku jsou k nahlédnutí u paní pokladní, archiv dokladů je u paní ředitelky. 

Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 
Paní ředitelka Mgr. Jana Kindlová prezentovala strukturu plánovaných výdajů na školní rok 2018/2019. Plán 
odpovídá zhruba loňskému roku: 

Knižní odměny žákům v průběhu a na závěr roku (chování, prospěch, reprezentace školy,  soutěže……) 20.000,- 

Rozloučení s 9. ročníky + vítání budoucích prvňáčků ( tričko s logem školy ) 25.000,- 

Odměny pro děti – úspěšní řešitelé, sportovci, výsledky v uměleckých soutěžích 10.000,- 

Doplnění kabinetů Tv  (sportovní potřeby pro žáky ) 10.000,- 



Doprovod na  ŠvP  - dohody o provedení práce 100.000,- 
Nákup výtvarných potřeb a čtvrtek 40.000,- 

Příspěvek na nadstandardní vybavení školy doplňkovými pomůckami 
 a texty ( encyklopedie, atlasy, CD, počítačové programy…. ) 

30.000,- 

Vybavení knihovny, příspěvek na doplnění výběru  knižních titulů 5.000,- 

Příspěvek žákům na proplacení programů preventivní péče – primární preventivní program školy 10.000,- 

Ozvučení zahradní slavnosti 15.000,- 

Kopírovací papíry 10.000,- 
CELKEM 275.000,- 

 

Výše uvedené náklady se budou hradit především z členského příspěvků 500 Kč na rodinu (předpokládaný příjem 
236 500 Kč celkem) a ze zůstatku z předchozích let. Nevyčerpané prostředky zůstávají na účtu SRPŠ. 

Návrh byl schválen 20 hlasy z 21 přítomných. 

Na návrh členské schůze byl schválen příspěvek na financování asistentů programu Začít spolu ve výši 1500 Kč / 
měsíc / asistenta. Skutečná výše peněz bude tedy závislá na počtu asistentů a počtu odučených hodin. Pokud částka 
přesáhne částku za tímto účelem vybíranou, bude se čerpat ze zůstatku z předchozích období. Schváleno 20 hlasy 
z 21 přítomných. 

Dále byl projednán návrh paní ředitelky Kindlové na dodatečnou finanční podporu doprovodů na školní akce 
(především školy v přírodě) za minulý školní rok 2017/2018 ve výši 30 000 Kč. Schváleno 17 hlasy ze 17 přítomných. 

Schválení spolufinancování herního prvku na zahradu 
Ing. Iva Hoffmannová představila nové herní prvky, na který jsme získali dotaci od MHMP. Jedná se o prvky v rámci 
dotace „Zelená učebna III“, a to síťový prvek s názvem „Meditárna“ a dřevěné prvky s názvem „Hrádky“. Jejich 
realizace je hrazena z dotace, z peněz SRPŠ se bude hradit odborný dozor (5 000 Kč) a bezpečnostní certifikace (30 000 
Kč). Návrh byl schválen 17 hlasy ze 17 přítomných. 

Dále byl prezentován návrh na spolufinancování informační cedule louka/sad, ve výši 10 500 Kč a to v této struktuře: 

grafické zpracování cedule  14 500 Kč 
fotografie  2 000 Kč 
dotace na graf. z dotace MHMP 2016  – 6 000 Kč 
tisk (2000 Kč) plně hrazen z dotace 0 Kč 
Celkem  10 500 Kč 

Další návrh byl na spolufinancování informační cedule ke vchodu do školní zahrady ve výši 3 500 Kč, a to: 

grafické zpracování a tisk  17 500 Kč 
dotace z grantu MHMP 2018  – 14 000 Kč 
Celkem  3 500 Kč 

O výše uvedených návrzích se hlasovalo vcelku, tedy o výdaji 14 000 Kč. Návrh byl schválen 17 hlasy ze 17. 

Schůze byla ukončena v 19:15 hod. 

Zapsal Roman Plischke 
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