
Zápis ze schůzky Sdružení rodičů při 2.ZŠ a MŠ z.s. konané 9.11.2022  

 

Přítomni:  

Za Sdružení: Klára Kunzová, Dana Panatsi, Heda Hulinová, Josef Valdman  

Omluveni – Josef Miltner, Žaneta Špetová 

Za ZŠ/MŠ: PaedDr. Eva Havelková, Mgr. Gabriela Vágnerová (za školní parlament) Lada 

Uhlířová (MŠ) 

 

Program:  

1. SRPŠ ve školce 

- částka 200,- Kč ročně za dítě, vybrané peníze budou v hotovosti k dispozici ve školce 

2. Informace o stavu bankovního účtu 

- konečný zůstatek k 30.10.2022 činí 275.053,- Kč 

- hotovost ve škole je 27.810,- Kč 

- ve školním roce 2021/2022 byly hrazeny motivační odměny pro děti – vstupenky do 

Jumpparku ve výši 25.900,- a Cinema City ve výši 25.350,-  a stuhy pro rozloučení s deváťáky 

ve výši 1.789,- , dále drobné odměny za soutěže, 

- ve školním roce 2022/2023 jsem hradili knihy pro první stupeň ve výši 3.267,- Kč. 

3. Výše příspěvku pro školní rok 2021/2022 

- bylo odsouhlaseno, že příspěvek zůstane stejný, tj. 200,- Kč, bude možno jej uhradit na 

třídních schůzkách prostřednictvím třídních učitelů, kterým tímto děkujeme, 

- v případě úhrady příspěvku na účet, uvedou rodiče do zprávy pro příjemce jméno žáka a 

třídu, č. ú. 411010369/0800. 

4. Hlasování o žádostech o příspěvky 

- opět byla odsouhlasena částka 40.000,- Kč pro potřeby školního parlamentu + 10.000,- Kč na 

odměny pro děti z druhého stupně, které připravily velmi povedenou a kladně hodnocenou 

akci pro spolužáky na Halloween,  

- opět odsouhlasen příspěvek na motivační odměny pro děti (viz samostané shrnutí) zhruba 

ve stejné výši jako v minulém školním roce, tedy celkem cca 50.000,- Kč, Sdružení nesouhlasí 

se změnou konceptu navrženou ze strany školy a odměny tak budou poskytnuty vždy 5 žákům 

z každé třídy. 

5. Noví členové a organizace Sdružení 

- Sdružení stále hledá nové členy z řad rodičů, na školu s cca 650 žáky je nás jen šest a děti nám 

odrůstají, žádáme tedy třídní učitele, aby předali kontakt na Sdružení rodičům ve svých 

třídách.  



6. Další 

Sdružení za rodiče a děti požádalo vedení školy o předání požadavku na omezení parkování 

v areálu školy, kdy vozidla již stojí i na travnatých plochách, zejména před prvním stupněm, 

které pak děti nemohou využívat. Děkujeme za pochopení.  

 

Zapsala: Klára Kunzová 

 

 


