
Členská schůze SRPŠ a schůze výboru SRPŠ při 

Základní škole a mateřské škole Na Daliborce, 

Hořice, z. s. 

Datum: 15. 10. 2019 

Přítomni: Miloslava Černá, předsedkyně výboru SRPŠ + zástupci tříd  

Nepřítomni: zástupci II.A a 8.tř. - omluveni 

Informace ředitele školy o: 

 provedené rekonstrukci oken a dveří, o plánovaných akcích (možnost 

využití podkroví, rekonstrukce dílen, učebny F+CH, „učebny v přírodě“ – 

v souladu se vznikajícím strategickým plánem školy bude žádáno o dotace 

 provozu a organizaci školního roku (viz web školy – záložka školní rok – 

organizace školního roku) 

 personálních změnách – noví učitelé 

 plánovaných srovnávacích testech ČŠI v 6. ročnících (11. – 22.11.2019) 

 tematické inspekci ČŠI v hodinách matem. na I. stupni (22.-23.10.2019) 

 podzimních prázdninách resp. ředitelském volnu - ŠD nebude 

 nově zařazené třídní hodině v VII. třídách – nepovinný předmět 

 spol. SEMIRAMIS – celoroční program protidrogové prevence v 6. třídách 

 konání rodičovských schůzek dne 7. 11. 2019 – I. st. 16 h, II. st,. 16:30 

 projektu Abeceda peněz v 5. ročníku  

 snížení výkupní ceny papíru a omezení, co se může nosit – napsat rodičům 

přes el. ŽK 

 otevření školní knihovny v 7,00 a 7,20 h 

 fungování Školního parlamentu 

 plánovaném příměstském táboru v 2. a 3. týdnu v červenci 2020 

 spolupráci s DDM Hořice – předmět praktické činnosti 

 zástupci tříd byli instruováni, aby v jednotlivých třídách informovali o 

nutnosti hlásit neprodleně jakékoliv i náznaky šikany mezi dětmi, úrazy, 

ztráty – nic nelze řešit se zpožděním dnů/týdnů    

Předání přehledu účtů SRPŠ paní Klímovou všem zúčastněným (přehled je 

součástí přílohy zápisu) 

Odhlasován příspěvek pro SRPŠ 300 Kč na dva starší sourozence-13 PRO 

Odhlasován příspěvek na povinné plavání 1. -  3. tř – 400,- Kč/žáka 

Odhlasován příspěvek 520,- Kč AŠSK 

Odhlasován příspěvek ze SRPŠ 5.000,- Kč pro Školní parlament-12 PRO 

Odhlasováno 6.000,- Kč na provoz ŠD – zřejmě naposledy 



Přednesen návrh, aby ŠD zůstal celý poplatek za ŠD (1500 Kč/rok/dítě), ale 

pak už by nedostávala příspěvek ze SRPŠ – pan ředitel propočítá 

Dojíždějící žádají, aby měly děti umožněn při nepříznivém počasí dřívější 

vstup do školy 

Návrh, aby cestovné na sportovní a kulturní akce bylo hrazeno jen do výše 

ceny veřejné dopravy 

Škola by měla oslovit spol. BUSLINE s žádostí o posun odjezdu odpoledního 

autobusu směr Jeřice 

V Hořicích dne 15. 10. 2019 

SRPŠ ZŠ Na Daliborce stav k 14.10.2019 
 

     Pokladna 2018/2019 
  

Banka 2018/2019 
 

     počáteční stav 5 068,00  
 

počáteční stav 43 295,96  

vklad hotovosti z BÚ 102 300,00  
 

vybrané příspěvky SRPŠ 80 100,00  

výnos za sběr kaštanů 1 086,00  
 

příjem ze sběru papíru 55 828,00  

provize z focení 1 390,00  
 

sponzorský dar rodiče 5 000,00  

adaptační kurz 6.A, 6.B -45 000,00  
 

příspěvky důvěrníků 650,00  

odměny za sběr papíru MŠ -4 834,00  
 

Převod hotovosti do pokladny 
-102 

300,00  

lyžařský výcvik 7.třída -5 700,00  
 

plavání 1.A, 1.B -14 400,00  

družina Vánoce -8 000,00  
 

plavání 3.A, 3.B -19 200,00  

ekologický kroužek -3 067,00  
 

výchovné projekty -protidrog. vlak -2 850,00  

doprava na sportovní soutěže -125,00  
 

doprava divadla -31 721,70  

peněžní dar od p.Mládka 2.tř. -5 000,00  
 

členský příspěvek sport AŠSK -520,00  

škola v přírodě 4.třída nebyla 
 

poukázky papírnictví -2 115,00  

školní výlet 9.A, 9.B -9 300,00  
 

bankovní poplaty -1 977,00  

den dětí ŠD -3 990,00  
 

úroky připsané 3,89  

žákovský parlament -2 000,00  
 

daň z úroků -0,74  

odměny za sběr papíru -11 500,00  
 

konečný stav 9 793,41  

odměny žákům na konci roku -7 000,00  
   konečný stav 4 328,00  
 

Stav SRPŠ účtu k 14.10.2019 14 121,41  

     Příjem celkem 144 057,89 
   z toho příjem šk.rok 2019/20 -5 304,00 NAPOS platba za 09/19 

 Příjem šk.rok 2018/19 138 753,89 
   Výdaj celkem -178 300,44 
   z toho výdaj šk.rok 2017/18 2 834,00 odměna za sběr papíru MŠ(sami sbírali) 

 z toho výdaj šk.rok 2019/20 21 000,00 Adaptační kurzy 6.třídy 
 Výdaj šk.rok 2018/19 -154 466,44 

   Výsledek hospodaření -15 712,55 
    


