
Zápis z jednání rady  

Spolku rodičů školy při ZŠ a MŠ Stonařov 

 

Ze dne 27. 9. 2022 od 16:30 hod. 

 

Program: 
  

• Informace o škole. 

• Odsouhlasení hospodaření spolku za uplynulý školní rok 2021/2022. 

• Schválení členského příspěvku spolku na školní rok 2022/2023. 

• Diskuse. 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

Zasedání rady spolku zahájila členka výboru, která nejprve představila dva nové zástupce tříd z řad 

rodičů – paní Evu Vidlákovou (1. třída) a paní Zuzanu Špačkovou (6. třída), poté předala slovo panu 

řediteli, který ve zkratce pohovořil o současném dění ve škole. Ten mimo jiné vyzdvihl rekordní počet 

školních projektů či standardní zájem o školní kroužky, zmínil se o projektu pro rodiče s dětmi – 

Světem křížem krážem, který je plánován na jaro 2022, též apeloval na pravidelné nahlížení rodičů 

do elektronické žákovské knížky, hovořil o rozšíření informací na školním webu, vysvětlil důvody 

změny v projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Pan ředitel dále pochválil SRŠ za jeho bohatou 

mimoškolní činnost, pohovořil o razantním zvýšení nákladů na bruslení a navrhl k diskusi zůstatek 

peněz z neuskutečněných kroužků. Většinu zmíněných informací naleznete podrobněji 

v informačním zpravodaji ZŠ Stonařov. 

Hospodaření SRŠ v uplynulém školním roce skončilo navzdory Covid-19 s minimálním zůstatkem, 

podařilo se zafinancovat velké množství akcí pro děti. Současný zůstatek v pokladně SRŠ je cca 

3000 Kč. 

Vzhledem k zůstatku navrhl výbor, aby se v letošním školním roce hlasovalo pro částku 400 Kč na 

dítě. 

Rada spolku se sešla v počtu 7 a výsledek hlasování dopadl takto: 

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

 

Z hlasování vyplynulo, že příspěvek do fondu SRŠ bude ve výši 400 Kč na dítě pro školní rok 

20222/2023. 

 

 

Témata z diskuse – z loňského roku a komentáře 

 

Stojan na kola – bude zahrnut v rámci projektu rekonstrukce šaten a vchodu (plán 2023) 

 

Kurs plavání pro pátou třídu – uskutečnil se v 5-6/2022 

 

DM software – požadavky na novinky v systému budou dále diskutovány 

 

Odhlašování obědů – pomocí mobilního telefonu vedoucího školní jídelny 

 



Školní jídelna v areálu školy – čeká se, zda objekt staré školy bude zpamátněn, současně ale 

městys připravuje projektovou dokumentaci k rekonstrukci objektu. 

 

Témata z diskuse 

 

Společné první třídní schůzky na podzim – devátá třída bude mít po domluvě třídní schůzku vždy 

již v 16:00 z důvodu většího počtu informací a případné účasti dalších vyučujících. 

 

Notifikace v DM software – mobilní aplikace DM software zatím neumí upozornit na nové známky, 

zprávy a neumí automaticky odeslat vyučujícímu, že rodiče již známky zkontrolovali. 

Paní Březnová zašle znovu dotaz na aktualizaci softwaru. 

 

Lyžařský kurz – Rodiče budou dotázáni, zda by měli zájem, aby se jejich děti zúčastnily školního 

lyžařského kurzu. Očekává se výrazné navýšení cen za vleky, pobyt i dopravu. Kurz se uskuteční 

pouze v případě dostatečného množství zájemců, a pokud covidová situace dovolí. 

 

Peněžní zůstatek z neodučených kroužků z předminulého roku – finance zůstanou k dispozici 

pro kroužky. Díky nim nebude škola nucena razantněji navyšovat ceny kroužků v dalších letech. 

 

Bruslení – Náklady na Děti do bruslí vzrostou v letošním školním roce díky zdražení dopravy 

i pronájmu ledové plochy. Učitelé první a druhé třídy proberou tuto záležitost na třídních schůzkách, 

zda bude o bruslení přesto zájem či nikoli. (vzor: Pavlov – Bruslení 1 500,- + doprava 56 000,- 

(autobus)). 

 

Online platby – byl vznesen dotaz, zda by jednotlivé platby pro školu (kroužky, družina, ...) nešly 

uskutečňovat přes bankovní účet. Dle vyjádření pana ředitele by zatím byla tato varianta pro školu 

velmi komplikovaná, a to zejména z důvodu externího úvazku paní ekonomky a složitého přenosu 

informací k jednotlivým učitelům. 

 

Vytápění ve škole – z důvodu rostoucích cen energií a nutností šetřit byl položen dotaz, jak se toto 

opatření dotkne stonařovské školy. Pan ředitel nás ujistil, že díky nové kotelně a zateplení budovy 

poklesly náklady na vytápění o cca 60 % oproti předchozímu období. Rodiče se tedy, i při 

hospodárném provozu, nemusí obávat o teplo ve škole. 

 

Mobily ve třídě – poslední dotaz se týkal možnosti redukce používání mobilních telefonů u dětí 

o přestávkách. Někteří učitelé nevnímají tuto skutečnost jako problém, jiní ve své třídě navrhují 

rodičům, aby děti mobily do školy nenosily, pokud to není nezbytně nutné.  

V hodině mají žáci mobily vypnuté a uložené v aktovce, vše je také ošetřeno ve školním řádu, tedy 

většinový názor je, že v této oblasti není třeba dělat žádnou radikálnější změnu. V některých školách 

např. telefony ukládají do speciálních uzamykatelných skříněk, což ale přináší další vysoké nároky 

na logistiku i na pořizování těchto skříněk. Menší využívání mobilů o přestávkách učitelé uvítají, ale 

nechtějí to řešit žádným nařízením, ale dohodou s rodiči příslušných tříd. 

 

Ve Stonařově dne 28. 9. 2022    

 

Zápis zpracovala:  

 

Marie Zvěřinová 
členka výboru SRŠ 


