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Zápis z valné hromady 
Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 
konané dne 13. října 2015 v 17:00 v knihovně školy 

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami SRPŠ pozvánkou ze dne 27. 10. 2015. V 17:00 nebyla valná 
hromada usnášeníschopná, proto začala po 30 minutách na základě článku III, odst. 7 stanov náhradní valná 
hromada. V 17:30 bylo přítomno 21 členů SRPŠ, tedy více než potřebných 11 členů, a tím byla valná hromada 
usnášeníschopná. 

Valnou hromadu zahájil předseda spolku pan Roman Plischke. Přítomna byla také ředitelka školy, Mgr. Jana 
Kindlová a zástupkyně ředitele paní Jiřina Štíchová. 

Úvodem byla podána informace ohledně e-mailové komunikace mezi školou, SRPŠ a radou rodičů. Dále se 
pokračovalo body platného programu. 

1. Schválení nových stanov spolku 

Odůvodnění změny stanov přednesl předseda spolku Roman Plischke. 

Co se nezměnilo 
• název spolku 
• účel spolku a členství ve spolku 
• způsob rozhodování (hlasování valné hromady, resp. členské schůze) 
• orgány spolku (byly pouze přejmenovány) 
• nakládání s financemi (dispoziční právo k účtům atd.) má stále výbor (předseda, místopředseda a pokladník) 
• volba třídních zástupců (dříve rada rodičů; změnil se jen způsob volby) 

Co se změnilo 
Hlavním záměrem bylo stanovy přizpůsobit současným potřebám školy a zároveň ošetřit některé situace, které 
v minulosti bylo obtížné řešit. Terminologie byla změněna podle nového občanského zákoníku. 

Formální změny 
• změna názvu nejvyššího orgánu z „valná hromada“ na „členská schůze“ (změna je čistě formální, odpovídá 

to terminologii v občanském zákoníku). 
• členská schůze je schopna se usnášet, pokud se zasedání zúčastní dvě třetiny členů rady třídních zástupců. 

Pokud není členská schůze v okamžiku zahájení zasedání schopná se usnášet, začíná po 30 minutách 
náhradní zasedání členské schůze, které je schopné se usnášet, pokud je počet zúčastněných členů roven 
alespoň polovině počtu tříd školy. Oproti původním stanovám zde není praktický rozdíl, formálně však 
definice vypadají jinak; především se neodkazuje na 100% účast členů spolku, což je podmínka nesplnitelná a 
navíc nesnadno prověřitelná. Řádná i náhradní schůze mají stejné pravomoci a nijak se neliší. 

• statutární orgán (předseda, místopředseda a pokladník) pojmenován jako „výbor“ (opět ve shodě s OZ, dříve 
nebyl pojmenován). 

• rada rodičů se přejmenovává na „radu třídních zástupců“. Název „rada rodičů“ se často zaměňoval s „radou 
školy“, která není součástí SRPŠ. Volení zástupci tříd zůstávají, nové pojmenování „třídní zástupce“ je 
jednoznačné. Volba byla zjednodušena (dříve byli zástupci volbou delegováni, pak potvrzeni valnou 
hromadou, což je zbytečně složité). 

Důležité změny 
• změny týkající se členské schůze (dříve „valná hromada“): 
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o změna programu schůze během schůze je nyní možná; zařazení nového bodu do programu však 
musí odsouhlasit 2/3 přítomných členů spolku. Striktní zákaz změny programu, který byl 
v předchozích stanovách, může někdy zablokovat rozhodnutí, které je třeba udělat a není o něm 
sporu. 

o pro změnu stanov a rozhodnutí o zániku spolku je nutná alespoň dvoutřetinová většina hlasů 
přítomných členů. Ostatní rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. (Dříve 
se rozhodovalo ve všech náležitostech nadpoloviční většinou.) 

o volba členů výboru je přesněji určená (dvoukolová, tajná) 
o oznámení o konání členské schůze se již nemusí oznamovat přes třídní učitele, stačí e-mail třídním 

zástupcům 
• Práva rady třídních zástupců (dříve „rada rodičů“) jsou rozšířena: 

o mohou za podmínek daných stanovami zařadit bod do programu členské schůze a svolat členskou 
schůzi – v praxi tak mohou např. odvolat členy výboru, což dříve nebylo vůbec možné 

o pokud nejsou zvoleni na prvních třídních schůzkách, nic závažného se neděje – volba může být 
provedena kdykoli během roku, až se nějaký zájemce najde. Taková volba může proběhnout 
korespondenčně (např. e-maily). 

o Seznam rady třídních zástupců bude přístupný všem třídním zástupcům, aby mohla v případě 
potřeby nastat komunikace mezi třídami. 

• Členové výboru (předseda, místopředseda a pokladník) jsou voleni na 5 let. Je to v souladu s OZ, navíc je to 
taková pojistka proti dlouhodobé nespokojenosti s výborem (dříve nebylo funkční období omezené). 

• Je upřesněn způsob volby členů výboru – tajná, dvoukolová, nutná nadpoloviční většina hlasů, v případě 
nezvolení opakování členské schůze. (Dříve nebyl způsob volby ustanoven.) 

Výši členských příspěvků podle stanov určuje výbor. Původně to měla určovat členská schůze (tedy valná hromada), 
v praxi to ale nedělala. Členská schůze může samozřejmě rozhodnutí výboru změnit. 

Stanovy byly schváleny hlasováním (pro přijetí hlasovalo 18 členů spolku z 21 přítomných). 

Nové stanovy budou uveřejněny na webu školy a podány na spolkový rejstřík. 

2. Přehled o čerpání financí SRPŠ 

Pokladnice spolku paní Ivana Černohousová přednesla zprávu o financích spolku. Loni schválený rozpočet se daří 
dodržovat. Celková částka na účtu spolku je zhruba 961 tis. Kč. 

Proběhla dlouhá diskuze ohledně financování pracovních sešitů spolkem. Rodiče se znepokojením přijali zprávu o 
velkém počtu nezaplacených pohledávek – jedná se zhruba o 10% žáků. Částka nebyla uvedena přesně, protože jsou 
naopak na účtu neumístěné platby (s chybným variabilním symbolem). V diskuzi se hledala cesta pro zlepšení a 
možnosti vymáhání dlužných částek. 

Jednoznačné řešení se nenašlo, bylo však navrženo několik možných zlepšení: 

• dávat rodičům přesnější informace, na co peníze sou určené, tj. přesný rozpis pracovních sešitů včetně cen 
• formulovat účinnější upomínky, požádat o uvedení údajů pro dohledání platby 
• možnost apelovat na zaplacení prostřednictvím třídních zástupců. 

3. Schválení příspěvků SRPŠ na činnost školy 

Jednotlivé částky příspěvků přednesla paní ředitelka Kindlová. Celková částka je 215 000 Kč. Jednotlivé částky 
vycházely z loňských příspěvků a jejich případná úprava byla detailně zdůvodněna. 
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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 ) 20.000,- 
Odměny pro děti – úspěšní řešitelé, sportovci, výsledky v uměleckých soutěžích, … ocenění na zahradní slavnosti 10.000,- 
Doplnění kabinetů Tv (sportovní potřeby pro žáky ) 5.000,- 
Doprovod na ŠvP - dohody o provedení práce 60.000,- 
Nákup výtvarných potřeb a čtvrtek  30.000,- 
Příspěvek na péči o žáky s vývojovými poruchami učení a chování,SCIO testy 10.000,- 
Příspěvek na nadstandardní vybavení školy doplňkovými pomůckami a texty ( encyklopedie, atlasy, CD, počítačové programy…. ) 20.000,- 
Při realizaci projektu na 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,- 

 

Uvedený návrh příspěvků byl přijat hlasováním (pro přijetí hlasovalo 17 členů z 19 přítomných). 

Dále paní ředitelka uvedla požadavek na financování asistentů v programu Začít spolu (206 136 Kč) a doprovodů na 
ŠvP, LVVZ a zážitkové kurzy (72 600 Kč), celkem tedy 278 736 Kč. 

Uvedený návrh byl přijat hlasováním (pro přijetí hlasovalo 17 členů z 19 přítomných). 

4. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady, prezentace rámcové 
studie 

Ing. Arch. Jiří Hušek představil rámcovou studii, která bude sloužit jako výchozí podklad pro jednotlivé projekty 
dílčích úprav školní zahrady. Studie bude uveřejněna také na webu www.krokdoprirody.cz. 

Dále byl prezentován návrh družinového volnočasového hřiště a jeho jednotlivých prvků, které navrhuje a bude 
realizovat ateliér Strašné dítě. O konečné podobě návrhu se ještě jedná, předpokládaný termín realizace je jaro 2016. 

Zmíněny byly také získané granty Městské části Praha 6 ve výši 10 000 Kč a 49 000 Kč. Další grantové žádosti se 
podávají. 

 

Valná hromada byla ukončena ve 20:15. 

 

 

 

Zápis vytvořil Roman Plischke, předseda dne _______________ ______________________ 

 

 

Zápis ověřila Diana Mušková Dvořáková, místopředsedkyně dne _______________ ______________________ 

http://www.krokdoprirody.cz/�
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