
Zápis z valné hromady a schůzky Rady rodičů 
Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 

konané dne 13. května 2015 v 17:00 v knihovně školy 

Valná hromada byla svolána v souladu se stanovami SRPŠ pozvánkou ze dne 27. 4. 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 15 členů SRPŠ, tedy více než potřebných 11 členů, a tím byla valná hromada 
usnášeníschopná. 

Valnou hromadu zahájila předsedkyně spolku paní Jana Krajčiříková. Přítomna byla také ředitelka školy, Mgr. Jana 
Kindlová. 

Úvodem proběhla z podnětu paní Diany Muškové krátká diskuze ohledně kvality školního stravování 

1. Rezignace a volba předsedkyně a místopředsedy SRPŠ 

Byla přijata rezignace paní Jany Krajčiříkové na funkci předsedy a pana Vratislava Šlajera na funkci předsedy. 

Byli představeni dva kandidáti do uvedených funkcí, pan Roman Plischke (otec Lindy Plischkové, 2.C) a paní Diana 
Mušková Dvořáková (matka Amálie Anny Muškové, 1. B). Poté se přistoupilo k volbě (celkem přítomno 15 členů 
spolku). Oba kandidáti byli zvoleni: 

• Roman Plischke do funkce předsedy SRPŠ (14 hlasů pro, 1 se zdržel, 0 proti) 
• Diana Mušková Dvořáková do funkce místopředsedkyně SRPŠ (13 hlasů pro, 2 se zdrželi, 0 proti) 

2. Informace o účetní uzávěrce za rok 2014 a daňovém přiznání 

Příjmy za rok 2014 byly zhruba 746 tis. Kč, výdaje 684 tis. Kč. 

SRPŠ na žádost paní ředitelky Mgr. Jany Kindlové bylo odhlasováno (15 pro, 0 se zdrželo, 0 proti) financování 
školního plesu z prostředků SRPŠ. Ples se bude konat 22. 6. 2015. SRPŠ bude krýt veškeré náklady a zároveň obdrží 
100% příjmů ze vstupného (lístky v ceně od 100 do 150 Kč). 

SRPŠ vybírá platby na pracovní sešity pro jednotlivé třídy. Bylo odhlasováno (15 pro, 0 se zdrželo, 0 proti), že SRPŠ 
zaplatí škole celou částku, ačkoli se nepodařilo peníze od všech žáků dosud vybrat. Výdaj SRPŠ tak bude několik tisíc 
korun. 

3. Zpráva o projektu Krok ze školy do přírody – přeměna školní zahrady 

Ing. Iva Hoffmannová a Ing. Arch. Jiří Hušek přednesli zprávu o stavu projektu Krok ze školy do přírody, kterou 
organizuje SRPŠ formou veřejného plánování (www.krokdoprirody.cz). 

• Na chodbě školy jsou krabicové modely zahrad a pocitové mapy z dílen žáků školy; pracovní tým projektu 
Krok ze školy do přírody na chodbě vystavuje model zahrady s návrhy řešení. 

• Informace o proběhlé brigádě ve školní zahradě (odkornění stromů, úprava ohniště, vytvoření lavic kolem 
ohniště, úprava pozemku, vytvoření ptáčníku k hnízdění ptáků atd.) 

• Byla oznámena nová brigáda 24. 5. v 10:00 na školní zahradě. 
• Informace o návštěvě školního parlamentu. 
• Informace o grantech: požádáno o 4 granty, jejich případné přidělení bude však oznámeno až na konci 

května. 

http://www.krokdoprirody.cz/�


4. Schválení realizovaných výdajů na projekt Krok ze školy do přírody 

Byly schváleny již realizované výdaje na realizaci projektu Krok ze školy do přírody, (16 pro,  0 se zdrželo, 0 proti) a to: 

• 3000 Kč dřevo z obory Hvězda (klády, nyní již část z nich zpracované na lavice k ohništi) 
• 5000 Kč geodetické zaměření (nutné pro vytvoření projektu). 

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 

Ing. Arch. Jiří Hušek představil záměr projektu, jeho vizi a praktickou realizaci. Seznámil nás také s postupným 
vytvořením projektu. Cena projektu bude počítána podle běžných standardů procentem z celkové ceny díla. 

Dále požádal valnou hromadu o pověření jeho osoby společně s Ing. Ivou Hoffmannovou zpracováním rámcové 
studie celku v ceně zhruba 20 000 Kč. Valná hromada návrh schválila (15 hlasů pro, 2 se zdrželi, 0 proti). 

Zároveň byl schválen výdaj 12 500 Kč pro Ing. Arch Jiřího Huška jako finanční záloha na vytvoření studie celku. 

6. Schválení pravidel financování projektu Krok ze školy do přírody 

Předseda SRPŠ, pan Roman Plischke, představil dokument Pravidla zadávání zakázek v rámci projektu přeměny školní 
zahrady – Krok ze školy do přírody. 

SRPŠ schválilo na minulé valné hromadě dne 17. 9. 2014 příspěvek z rozpočtu SRPŠ na projekt přeměny školní 
zahrady „Krok ze školy do přírody“ (www.krokdoprirody.cz) částku 200 000 Kč. Zároveň bylo rozhodnuto, že o 
jednotlivých výdajích bude rozhodováno samostatně. 

Proto byla vytvořena pravidla financování, podle kterých budou zadávány zakázky. Podle těchto pravidel se bude 
rozhodovat nejen o financování z výše zmíněného příspěvku, ale i z případných grantů či dotací. Předložený 
dokument byl vytvořen na základě těchto pravidel: 

• O zakázkách rozhoduje hodnotící komise. Ta je tvořena předsedou, místopředsedou a pokladníkem SRPŠ; 
dále zástupcem vedení školy, školské rady a jedním členem užšího realizačního týmu projektu „Krok ze školy 
do přírody“. Komise může být rozšířena o další členy v zájmu odborného posudku. 

• Pro zakázky malého rozsahu (do 5000 Kč) se nemusí vypisovat výběrové řízení. 
• Pro zakázky nad 5000 Kč se dodavatel vybírá ve vyzvané soutěži. 
• V odůvodněných případech může být zakázka zadána bez soutěže. Důvodem může být zejména jedinečný 

charakter zpracování zakázky dodavatelem, např. výtvarné návrhy a realizace, realizace z oboru uměleckých 
řemesel atd. 

Návrh byl jednomyslně přijat (14 pro, 0 se zdrželo, 0 proti). Schválená pravidla budou uložena v sídle spolku. 

Valná hromada byla ukončena v 19:45. 

 

 

Zápis vytvořil Roman Plischke, předseda dne _______________ ______________________ 

 

Zápis ověřila Diana Mušková Dvořáková, místopředsedkyně dne _______________ ______________________ 

http://www.krokdoprirody.cz/�
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