
Zápis z valné hromady KRPŠ ze dne 25. 9. 2018 
1. Zahájení.  

Všechny přítomné pozdravila zástupkyně školy p. uč. Šoupalová. Vzhledem k tomu, že předsedkyně KRPŠ paní Marie 

Větrovcová se ze zdravotních důvodů nemohla Valné hromady zúčastnit, byla jejím vedením pověřena plnou mocí paní 

Pavla Maršáková (zástupce třídy IV.B). 

Program Valné hromady: 

 Info vedení školy 

 Rozpočet KRPŠ na rok 2018 

 Volba předsedy a místopředsedy KRPŠ 

 Různé 

 

2. Info vedení školy (p. ředitelka) 

 Díky navýšení kapacity ŠD v novém školním roce, byly do ŠD přijaty všechny děti, které měly podanou 

přihlášku. 

 Sběr papíru bude probíhat i v aktuálním školním roce, sběrové dny jsou uvedeny na stránkách školy. Aktuálně 
se již nesbírají víčka z PET lahví. 

 Ve školním r. 2018/2019 dále pokračuje projekt Ovoce do škol a Mléko do škol.  

 Žáci, kteří používají automaty Happy Snack si musí do konce října vyměnit přístupové karty ve vrátnici v horní 
budově školy. Nově už škola nebude zajišťovat fungování těchto automatů, v případě problémů, je nutno 
kontaktovat přímo poskytovatele. 

 Sponzorství ZOO – velbloud dvouhrbý, možnost dobrovolného příspěvku ze strany dětí 

 10. 10. 2018 – Zahradničení s rodiči. Škola prosí rodiče o pomoc s úpravou školní zahrady, v případě zájmu je 
nutno se přihlásit do 5. 10. emailem paní učitelce Šoupalové 

 Zástupcům tříd byly předány informace o novém systému vyzvedávání žáků ze ŠD – BellHop. Systém bude 

postupně během prvního pololetí nabíhat ve všech odděleních ŠD.  

 Stále je ještě možné přihlásit děti na volná místa ve školních kroužcích – seznam volných míst je k dispozici na 

webu školy. 

 Došlo ke zrušení sběrných účtů pro školní jídelnu, dotčeným rodičům předají třídní učitelé informace nutné ke 

změně plateb. 

 ZČU nabízí žákům školy účast na Dětské univerzitě – detailní informace lze nalézt na webu ZČU. 

 

3. Rozpočet KRPŠ (p. Vojtušová) 

 Rodiče byli seznámeni s rozpočtem KRPŠ na školní rok 2018/2019 

 Rodiče neměli k návrhu rozpočtu připomínky. 

 Rozpočet byl jednomyslně schválen během aklamačního hlasování všemi přítomnými zástupci KRPŠ. 

 

4. Volba předsedy a místopředsedy KRPŠ (p. uč. Šoupalová, p. Maršáková) 

Protože dcera předsedkyně KRPŠ paní Marie Větrovcové ukončila na 15. ZŠ k 28. 6. 2018 vzdělání, bylo nutné zvolit nového 

předsedu. Jediným kandidátem na předsedu je pan Karel Filipčík, který aktuálně zastává funkci místopředsedy KRPŠ. 

Valná hromada hlasovala o návrhu usnesení: 
Od 26. 9. 2018 bude ve výboru KRPŠ pracovat předseda pan Karel Filipčík. 
Hlasování proběhlo aklamací (pro 42, proti 0, zdržel se 1 z možných hlasů). 
Návrh byl přijat. 

 

Touto změnou došlo k uvolnění pozice místopředsedy KRPŠ, na kterou je jediným přihlášením kandidátem paní Pavla 
Maršáková (zástupce pro třídu IV. B). 
Valná hromada hlasovala o návrhu usnesení: 
Od 26. 9. 2018 bude ve výboru KRPŠ pracovat místopředsedkyně paní Pavla Maršáková. 
Hlasování proběhlo aklamací (pro 42, proti 0, zdržel se 1 z možných hlasů).  
Návrh byl přijat. 
 
Členem výboru zůstává paní Hana Vojtušová (hospodářka) a školu zastupuje paní učitelka Jana Šoupalová. 

 

5. Různé 

Nebyl vznesen žádný návrh do diskuze. 

 

 

Zapsala: Pavla Maršáková     Ověřil: Karel Filipčík 


