
PRVNÍ SCHŮZE VÝKONNÉHO VÝBORU SRPDŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Datum: 24. 9. 2020 

Místo: školní jídelna Základní školy Chyšky 

Zápis: Mgr. Iva Pospíšilová 

Čas: 16.00 hodin 

Schůze výkonného výboru probíhala dle hygienických nařízení ministra zdravotnictví. Všichni 
účastníci měli po celou dobu nasazenou ochranu úst (roušku), počet míst k sezení byl 60 
 a obsazeno bylo 17 míst.  

Program: 

1. Úvod: Předseda spolku Mgr. Jakub Barda přivítal rodiče a zaměstnance školy na první schůzce 

výkonného výboru SRPDŠ pro školní rok 2020/2021. 

2. Hospodaření SRPDŠ za školní rok 2019/2020: Mgr. Jakub Barda seznámil všechny přítomné 

s hospodařením spolku za uplynulý školní rok, tj. 2019/2020. Přítomní hosté i členové 

výkonného výboru měli možnost nahlédnout do tabulky hospodaření, která je dostupná i na 

webových stránkách školy v záložce Informace pro rodiče.   

3. Schválení nového rozpočtu pro školní rok 2020/2021: Mgr. Jakub Barda představil členům 

výkonného výboru návrh nového rozpočtu pro školní rok 2020/2021. Po společné diskuzi 

vyzval výkonný výbor k hlasování o schválení. Rozpočet pro nový školní rok odsouhlasilo 8 

členů výkonného výboru, proV bylo 0 členů, zdrželo se 0 členů, jeden člen nehlasoval, neboť 

nebyl přítomen.  

4. Školní ples: Mgr. Jakub Barda spolu s Mgr. Ivou Pospíšilovou vyzvali výkonný výbor a přítomné 

rodiče žáků deváté třídy, aby se vyjádřili k současné situaci spojené s koronavirem, která bude 

mít zřejmě dopad i na školní ples pořádaný v lednu. Následovala diskuze o tom, zda školní 

ples vůbec pořádat, popř. najít vhodnou alternaVvu, která by vyhovovala všem. V průběhu 

zazněl návrh nahradit školní ples zahradní slavnos[, která by se nesla v duchu školního plesu, 

což bylo vřele vítáno. Předseda spolku dal hlasovat o školním plese. Jeden člen výkonného 

výboru byl pro pořádání školního plesu v lednu, sedm členů bylo proV a jeden člen se 

hlasování neúčastnil, neboť nebyl přítomen.  

5. Sběr papíru: Ing. Karolina Tvrdíková informovala všechny účastníky schůze o snižování cen za 

papír. V minulém školním roce 2019/2020 činila částka za kilogram papíru 70 haléřů, letos je 

to 40 haléřů. Po společné poradě bylo odhlasování osmi členy výkonného výboru, že se 

v tomto polole[ nebude sběr konat.  



6. Různé: V bodu různé byl přenechán prostor všem zúčastněným, kteří měli možnost se zeptat 

na cokoliv ohledně SRPDŠ. Po té paní ředitelka Mgr. Monika Bardová umožnila rodičům zeptat 

se na cokoliv, co se týká školy, neboť vzhledem k současné situaci spojené s koronavirem a 

opatřením, nemají rodiče tolik možnos[ setkat se s vedením školy osobně. Rodiče společně 

prodiskutovali situaci kolem plavání žáků 2. a 3. třídy. Zároveň byli upozorněni na skutečnost, 

že v tomto polole[ budou probíhat třídní schůzky formou video hovorů.  

7. Závěr: V závěru schůze se předseda spolku Mgr. Jakub Barda rozloučil s rodiči a poděkoval jim 

za účast na schůzi výkonného výboru.  

        

Účast na schůzi výkonného výboru SRPDŠ

Ing. Petra Pichová

Jitka Čižinská

Jitka Kortanová

Barbora Kukačová

MarVna Fridrichová

Mgr. Jakub Barda

Alena Tejnorová - nepřítomna

Mgr. Iva Pospíšilová

Jaroslava Srnková

Mgr. Monika Bardová

Ing. Karolina Tvrdíková

Mgr. Denisa Kolínská

Ing. Jaroslava Shorná

Lucie Smrtová

Pavel Lívanec

Luboš Ondráček

Veronika Ondráčková

Romana Čapková



Zapsala: Mgr. Iva Pospíšilová 

Ověřovatel: Mgr. Jakub Barda


