
Schůze SRPŠ – 15.1.2015 
 
Přítomni:  
 
Veronika Dětinská, Vlasta Gregorová, Eva Zamazalová 
 
Třída Rybiček: paní Dobiášová, Polderlová, Jakoubková, pan Gotfrýd 
Třída Ještěrek: pan Hudeček, Sedlák, Schmmidt 
Třída Žirafek: paní Strakošová, Rychterová 
Třída Hrošíků: paní Králíčková 
Třída Motýlků: paní Dubská, Kášková 
Třída Ježečků: paní Dvořáková   
 
Přítomni zástupci všech tříd. 
 
Zapsala: Eva Zamazalová 
 
Úvodní přivítání, seznámení s programem schůze. 
 
Uzávěrky finančních prostředků tříd. 
 
Rodiče provedli kontrolu účetnictví jednotlivých tříd. V únoru se bude vybírat nové SRPŠ. 
Informace k rozvržení financí tříd během roku (Vánoční dárky, výlety a dárky pro předškoláky, 
nákup nových pomůcek). 
 
Akce proběhlé a plánované. 
 
Již proběhlo: Svatomartinská světýlka, Vánoční setkání a dílny. 
Jak byli rodiče spokojeni? Zejména Martin hodnocen kladně. 
 
Proběhne: Masopust na nových pavilonech v termínu 12.2., na staré školce 5.2.  
Morena – možná účast rodičů – okolo 21.3. 
Loučení s předškoláky-mezi 15. - 19. červnem. 
 
Zimní školka v přírodě. 
 
Přihlášeno je 26 dětí, pojede jako doprovod 6 dospělých (3 učitelky), místo - Benecko, termín- 15. - 
21.2. 2015. 
 
Prázdniny. 
 
Zájem zjišťován na jarní prázdniny (pavilon volen dle počtu dětí s preferencí staré budovy 
vzhledem k převozu a výrobě jídel), pololetní prázdniny (vzhledem ke stavbě u nových pavilonů – 
zavření vody a elektřiny) – třídy budou v provoze ve staré budově.   
 
Letní prázdniny – první dva týdny v červenci – min. do 12.7. Bude upřesněno vzhledem k datu 
vysvědčení 30.6. - úterý. Znovu se bude zjišťovat zájem rodičů o letní provoz. Otevřeme 
pravděpodobně 31.8. 
 
 
 
 



Financování. 
 
MŠMT mělo vyhlásit výsledky grantů – na stavbu budovy a na logopedickou prevenci – ještě 
nerozhodnuto. Logopedický kroužek – 10 dětí, pravděpodobně spolufinancováno rodiči, placeno 
grantem? Upřesněno po zveřejnění výsledků. 
Provozní a krajské finance -5 – 6 mil. - část na mzdy od kraje čerpáno do 0, nenároková složka – 
víc lidí, asistentů, pomůcek – část na odměny, nákup hraček ven na pavilon C. Zůstanou 3 tisíce, 
cca. Do rezervního fondu nebo na odměny. 
 
Potvrzení na daň. 
 
Dle nového zákona – odečet 8500 – 9000 ročně z daní. Potvrzení vystaveno pro platící rodiče (na 
částky, které jsou uhrazeny ve zdaňovacím období). 
 
Zápis. 
 
Kdy a jaká budou kritéria? Den ot. dveří i zápis na přelomu března a dubna. Bude cca 40 míst. Bude 
kritérium trvalého bydliště dítěte a jednoho z rodičů – nové. Termín bude stanoven co nejdřív. 
Termín s ohledem na odkladové děti (konec května) a asistované děti – žádosti o asistence. 
Naplnění tříd – 28 na třídu ale s naplněním 26 – dotováno normativem – finančně i na úvazky. 
 
Dotazy rodičů. 
 
Vybráno 4300,- Kč za větrníky – odesláno dětem do fondu. 
Kroužky – pokračují tak, jak bylo – otevření nových kroužků se neplánuje. 
Prázdninový provoz – nejde víc týdnů? Max. protáhnout o týden s ohledem na děti i zaměstnance . 
 
 
  
 
 


