
Zápis z jednání rady  

Spolku rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov 
 

 

Ze dne 30. 9. 2021 od 16:30 hod. 

 

Program: 
  

• informace o škole 

• odsouhlasení hospodaření spolku za uplynulý školní rok 2020/2021 

• schválení členského příspěvku spolku na školní rok 2021/2022 

• diskuse 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

Zasedání rady spolku zahájila členka výboru, která předala slovo zástupkyni pana 

ředitele – paní Březnové, která nejprve hovořila o zavedených novinkách z konce 

loňského školního roku – elektronické žákovské knížce. Od září 2021 přibyla i 

elektronická třídní kniha a žákovský zápisník, který plní především funkci žákovské 

knížky pro omluvy žáků. Do budoucna se předpokládá, že veškeré omluvy se budou 

provádět elektronicky a žákovský zápisník se zruší.  

Zásadnější změny se dotkly i složení učitelského sboru (podrobnosti se dočtete v 

informačním zpravodaji ZŠ Stonařov). Paní zástupkyně pohovořila i o ranní družině, 

která je stejně jako předchozí roky otevřená od 6:15 ráno, o volitelných předmětech 

na druhém stupni – došlo zde k přesunu předmětů a nakonec mluvila i o celoškolním 

projektu Barevný svět, který byl již 2x odložen kvůli Covid-19, ale opět se plánuje na 

duben – červen 2022. 

Vzhledem k aktuálnímu rozvolnění opatření vlády budou opět nabízeny žákům školní 

kroužky.  

Paní zástupkyně nás informovala i o nových zástupcích, kteří byli zvoleni do Školské 

rady pro roky 2022–2024 (z řad rodičů – paní Zuzana Kušíková a pan Pavel Zvěřina, 

z řad učitelů – paní Naděžda Hejlová a paní Zuzana Šimková a z řad zástupců obce 

– pan Jaroslav Rod a pan Ivan Šulc). 

Hospodaření SRŠ v uplynulém školním roce skončilo kvůli opatřením Covid-19 

s vysokým zůstatkem, výdaje byly minimální. 

Vzhledem k zůstatku 52 tis. Kč navrhl výbor, aby v letošním školním roce uhradili 

částku 300 Kč pouze žáci první třídy a nově přistoupivší žáci do vyšších ročníků. 

Druhá až deváté třída bude čerpat ze zůstatku v pokladně, který si již předplatili 

v předchozích letech.  



Návrh výboru: první třída: 300 Kč, druhá až deváté třída: 0 Kč, nově přistoupivší žáci 

z jiných škol do druhého až devátého ročníku: 300 Kč.  

Rada spolku se sešla v plném počtu a výsledek hlasování dopadl takto: 

Hlasy pro: 100 %  Hlasy proti: 0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

 

Témata z diskuse: 

 

Stojan na kola – Vzhledem k tomu, že čím dál více dětí využívá koloběžku jako 

dopravní prostředek k přiblížení ke škole, zamýšleli jsme se nad tím, kde bude 

možno parkovat koloběžky v době výuky. Uvnitř budovy je to nevyhovující, a proto 

jsme požádali zástupce obce, aby projednali na zasedání zastupitelů vybudování 

krytého stojanu na koloběžky a kola. 

  

Kurs plavání pro pátou třídu – Současní žáci pátého ročníku se kvůli opatřením 

Covid-19 nezúčastnili žádného plaveckého kurzu, který standardně probíhá ve třetí a 

čtvrté třídě. Protože výuku plavání (alespoň základní kurz) by mělo absolvovat každé 

dítě, poptáme tuto možnost v plaveckých bazénech v Jihlavě a pokusíme se 

zarezervovat místo i pro pátou třídu. 

 

Školní kroužky – z důvodu opatření Covid-19 nemohla proběhnout jejich kompletní 

výuka, ačkoli byly na začátku loňského školního roku zaplaceny.  

 

Z důvodu složitého propočítávání finančního vyrovnání ze strany školy navrhl výbor 

SRŠ, aby u započatých kroužků, které byly odučeny maximálně z 50%, došlo 

k navrácení poloviny zaplacené částky. U kroužků, kde bylo odučeno více než 50%, 

se žádná finanční náhrada neuskuteční. Případný finanční přebytek z kroužků bude 

vložen do pokladny SRŠ. 

 

Hlasy pro: 100%  Hlasy proti:0   Zdrželi se hlasování: 0 

 

Zúčtování z kroužků se provede v následujícím školním roce ponížením celkové 

ceny za nové kroužky, případně vrácením peněz v případě nevybraných žádných 

kroužků pro nový školní rok.  

Zúčtování pro žáky devátého ročníku proběhne do konce jejich školního roku. 

Tento způsob vyrovnání se uplatní i pro další roky, pokud bude opět radou spolku 

schválen. 

 

dm Software – aktualizace pro mobilní verzi by měla proběhnout do konce 

kalendářního roku 2021. 

 

Odhlašování obědů – Z důvodu opakovaných stížností se strany rodičů na 

omezené možnosti pro odhlašování obědů bylo navrženo pořízení mobilního telefonu 



pro vedoucí kuchyně, který by se využíval k odhlašování, případně přihlašování 

obědů – formou SMS. SMS bude muset mít přesné náležitosti, aby usnadnila 

vedoucí kuchyně orientaci v přihlášených a odhlášených obědech. Telefonní číslo a 

přesná forma SMS bude uveřejněna na stránkách školy. 

 

Školní jídelna – Spolek rodičů školy byl požádán o vyvinutí aktivit, které by mohly 

zabránit jednání týkající se zpamátnění staré budovy školy. Původní záměr obce byl 

vybudovat v tomto místě školní jídelnu, aby žáci nemuseli neustále přecházet do 

jídelny přes půlku obce kolem velmi frekventované hlavní silnice. V současné době 

probíhá schvalování zpamátnění staré budovy školy – což bude znesnadňovat 

vybudování školní jídelny. Spolek se pokusí pomoci k tomu, aby jídelna mohla být co 

nejdříve vybudována, a aby náklady na vybudování zbytečně nenavyšovaly rozpočet 

akce kvůli zpamátnění budovy. 

 

 

 

Ve Stonařově dne 3. 10. 2021    

 

 

Zápis zpracovala:  

 

Marie Zvěřinová 
členka výboru SRŠ 


