SRPŠ – ZŠ Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Zápis č. 7
z jednání rady SRPŠ pro školní rok 2010 / 2011
ze dne 19.4.2011

Přítomni:

viz Příloha - prezenční listina

1.

Úvodem na schůzce SRPŠ byli členové seznámeni s přehledem příjmů a výdajům dni
31.3.2011:
Zůstatek ke dni 31.3.2011 ………………….201 679,27 Kč
Příjmy – přístěvky rodičů……………………. 94 400,Výdaje – příspěvek na Mikuláše……………
- Knihy pro I. stupeň……………….
- Odměny za kaštany ………………
- Dovybavení školní družiny………
- Příspěvek na školu v přírodě……
CELKEM výdaje ……………………

Kč

5 000,- Kč
10 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
3 000,- Kč
48 000,- Kč

Dále bylo konstatováno, že nebyly čerpány schválené tyto příspěvky:
•
•
•
•

Příspěvek na kuchyňskou linku ve výši 40 000,- Kč pro praktickou výuku žáků II.
stupně. Bude čerpáno až na konci tohoto školního roku, tak aby s novým školním
rokem byla učebna pro praktickou výuku žáků připravena s novým vybavením.
Na materiál pro praktická cvičení ve výši 2 000,- Kč – nebylo čerpáno (bez
zdůvodnění)
Na testy žáků 9. tříd pro další stupeň vzdělávání ve výši max. cca 4 000,- Kč ( dle
počtu testů – 1 kus cca 200,- Kč x počet testů) – nebylo čerpáno (bez zdůvodnění).
Na úpravu a výsadbu zeleně v prostoru školy – nebylo čerpáno (bude během května
čerpáno + předloženy účty za nákup keřů apod).

Odsouhlaseny tyto příspěvky z fondu SRPŠ:
o
o
o
o
o
o

Příspěvek na odměny pro žáky na ŠVP ……………………….. 2 x 1 000,- Kč
Odsouhlasen příspěvek na softwarové výukové programy….
15 360,- Kč
Vybavení – rozšíření školní družiny (herní koutek ve vestibulu…. 20 000,- Kč
Odměny pro účastníky sportovních a vědomostních soutěží…….. 5 000,- Kč
Příspěvek na pronájem sálu Dobeška (kouzelnické vystoupení)….10 000,- Kč
Příspěvek na pronájem mobil. Pódia pro letní akademii…………… 6 000,- Kč
CELKEM
58 360,- Kč

Rada rodičů SRPŠ výše uvedené příspěvky schválila
Členové výboru a rady SRPŠ byli opětovně upozorněny na cca nízké čerpání vybraných
příspěvků (viz stav účtu k 8.9.2009 – 160 081,- Kč a nyní je stav 31.3.2011 – 201 679,- Kč)
2.

Rada SRPŠ pozastavila odsouhlasení příspěvku pro keramický kroužek do doby, než bude
předložena tabulka - kalkulace příjmů (počet žáků x 500,- Kč/žák) a přehled vynaložených
nákladů na provoz kroužku (nákup materiálu, vybavení dílny, energie apod.) za minulý
školní rok – zatím nebyla SRPŠ předložena tabulka příjmů a nákladů - nedořešeno – stav
trvá, specifikace nákladů nebyla ze strany vyučujících předložena.

Kontakty na výbor SRPŠ :

ing. Miroslav Toufar
Kateřina Kramelová
Miroslava Lavičková

tel: 603 84 77 25,
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email:

mtoufar@seznam.cz
kramelova@seznam.cz
miroslava.lavickova@seznam.cz
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3.

S koncem školního roku ukončuje činnost předseda SRPŠ – ing. M. Toufar (ukončení školní
docházky dcery na ZŠ) a paní Štočková (změna adresy – stěhování). Výbor SRPŠ na počátku
nového školního roku 2011 – 2012 musí zvolit nové zástupce a předsedu SRPŠ.

4.

Rada znovu upozorňuje na nutnost
http://www.planina.cz Úkol trvá.
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Zapsal: ing. Miroslav Toufar

Přílohy:

Kontakty na výbor SRPŠ :

Prezenční listina přítomných

ing. Miroslav Toufar
Kateřina Kramelová
Miroslava Lavičková
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mtoufar@seznam.cz
kramelova@seznam.cz
miroslava.lavickova@seznam.cz

