
 
Zápis ze schůze Výboru Spolku rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň 
 
 

Datum: 13.9.2021 

Místo: Restaurace Obecní úřad 

Přítomni: Pavla Beníšková, Jana Karpačová, Mirka Lysá, Martina 
Rebcová, Jana Tomčišinová 

   

Téma:     Administrativní úkony k založení SRPŠ 

 

13.9. 2021 - podklady pro informační leták pro učitele a rodiče 

 

 
1. založení účtu u banky Česká spořitelna, č.ú. 6027489309/0800 

Účetním SRPŠ byla navržena a výborem odsouhlasena Mirka Lysá (miroslava.lysa@vici.eu)  
 

2. První dítě ve škole 400 Kč, za sourozence 300 Kč. Třetí a další děti (sourozenci) jsou od příspěvků 
osvobozeny. Příspěvek je nutno uhradit do 30.9.2021 vč. 
 

3. Příspěvky je možné platit hotově i bezhotovostně. Spolek upřednostňuje platbu hotově, kterou 
vybírá třídní učitel v rámci konání třídních schůzek. V případě nemožnosti výběru příspěvků 
třídním učitelem, vybírá příspěvky zástupce třídy  SRPŠ oproti podpisu na připraveném seznamu, 
který připraví vedení školy na třídní schůzky. Výbor SRPŠ požádá školu o jejich vyhotovení. 
 

4. Termín schůzek SRPŠ – oficiální 2x ročně před třídní schůzkou. Nyní mimořádně 11.10.2021 v 
18:00hod. v salonku na OU : JT zarezervuje místo u R.Matějkové 
 

5. Prezentace o vzniku SRPŠ ve třídách třídními učiteli, v případě nejasností je možno směřovat 
dotazy na osoby níže nebo na mail srpsvelen@gmail.com 
 2.třída - Mirka Lysá 
 3.třída - Pavla Beníšková 
 5.třída - Jana Karpačová 
 7.třída - Martina Rebcová 
 9.třída - Jana Tomčišinová 
 

6. Informovat paní ředitelku, aby poučila třídní učitele jednotlivých tříd, aby přestaly vybírat peníze za 
dříve neurčené aktivity jako příspěvek nahrazující SRPŠ. 

 

7. Přidat na webové stránky ZŠ Veleň, záložku SRPŠ + dokumenty. Stránky by nadále spravovala 
ZŠ Veleň ve spolupráci se SRPŠ. 
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8. Dne 15.9.2021, po třídních schůzkách, se zúčastní následné schůzky SRPŠ pouze výbor SRPŠ s 

vedením školy. 
 

Nápady na podporované aktivity pro třídy ze SRPŠ 
 
Jana K.: Finanční gramotnost od 4 třídy výše – každá třída dostane rozpočet např. 2000–3000 Kč. Udělají 
si rozpočet, vymyslí produkty, co z toho rozpočtu vyrobí, v rámci PČ, třídnických hodin atd. Udělají si 
návrh, kolik výrobků vyrobí, kolik utrží a co za utržené peníze uskuteční – výlet, nákup do třídy atd. 
Obdoba toho, co dělá Česká spořitelna, ale uděláme si to jako škola po svém. 
 
Jana K.: Pravidelné příspěvky do školní knihovny 
 
Jana K.: Příspěvky na školní výlety  
 
…... 
---------------------------------------------------------- 
Návrh znění informačního letáku 
 

SRPŠ při ZŠ Veleň je neziskový spolek rodičů a přátel dětí a školy, kteří se ztotožňují s tradicemi školy a s 
úsilím školy poskytnout žákům co nejkvalitnější vzdělání.  
 
Každý třídní kolektiv bude mít v SRPŠ svého zástupce, jehož prostřednictvím bude mít možnost tlumočit 
své názory, návrhy a připomínky.  
 
Spolupráce je založena na vzájemné důvěře a otevřenosti.  
 
Činnost SRPŠ bude obecně zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny a 
školy.  
 
Členské příspěvky 400,-Kč/žák (více viz výše) jsou určeny na materiální a finanční pomoc škole.  
 
Výrazně se spolek bude spolupodílet na realizaci celoškolních.  
Rodiče budou na zasedáních každoročně seznámeni s plánem školy, s rozpočtem SRPŠ a jeho čerpáním 
v předcházejícím roce, schvalují výdaje pro nový školní rok, vyjadřují se k životu školy, zabezpečení 
výchovy a vzdělávání žáků. 
 
 
Zapsala: Jana Tomčišinová 


