
Zápis z členské schůze SRPŠ při ZŠ Jablunkov 16. 11. 2016 

1. Výbor pracuje ve složení: 

Renata Stryjová 

Radim Kubasek 

Lenka Šamanová 

2. Statutární orgán/předseda - Miroslav Sikora 

3. Účetní - Renata Stryjová 

4. Poradní výbor pracuje ve složení:  

Renatu Stryjová  

Ivan Stryja 

Miroslav Sikora 

Radim Kubasek 

Miroslava Kadlubcová 

Andrea Franková 

Taťána Filipčíková 

Karina Sikorová 

Aleš Moržol 

Petr Byrtus 

Lenka Šamanová 

Schváleno členskou schůzí SRPŠ. 

Nabídnuta spolupráce v poradním výboru. 

5. Hospodaření v roce 2016 

Příjmy: 240 432,50 

Výdaje: 180 794,72 

Rozdíl: 37 701,55 

Návrh na ponechání rozdílu v pokladně na financování výstavby srubu SRPŠ v areálu Městského lesa 

– stále v jednání s Městem Jablunkovem a dalšími zainteresovanými spolky.  

K prodeji srubu v Dolní Lomné potřebujeme vyklidit inventář – lavice, stoly, gril. Obrátit se s žádostí 

na rodiče, pokud mají nebo znají prostory, kde by se v suchu, uzamčené daly uskladnit tyto věci do 

doby, než se postaví nový srub, aby poskytli informace. Možnost zaplacení pronájmu za prostory.  

Prostory nabídl pan Jaroslav Zowada. Vyřízením záležitosti pověřen předseda SRPŠ.  

Revize pokladny provedou – Renata Stryjová a Karina Sikorová do 20. 12. 2016. 

6. Členský příspěvek na školní rok 2016/17 na žáka 100 Kč na pololetí. Vybrat ve dvou termínech – do 

15. 12. 2016 a do 30. 3. 2017 

Schváleno členskou schůzí SRPŠ. 

Přihlášky nových členů v prvních třídách podepsat na třídní schůzce. Připomenuto, že členství je 

ukončeno odchodem žáka ze školy.  

 

 

 

  



7. Návrh rozpočtu na rok 2017: 

 

 ŠKOLA  Kč SRPŠ Kč 

Sportovní kurz   12 000 
Odměny žákům 9. tříd -  
aktuálně 

  3 000 

I. stupeň na odměny v soutěžích a jízdné   15 000 Reprezent. fond řediteli školy   2 000 

II. stupeň na odměny v soutěžích a jízdné   25 000 Den učitelů   8 000 

Sportuje celá škola   10 000 Ostatní  30 000 

Vybavení učeben, učební pomůcky I. stupeň   10 000 Výstavba srubu rezerva 

Vybavení učeben, učební pomůcky II. stupeň   10 000     

Kulturní akce I. stupeň   20 000   

Kulturní akce II. stupeň   20 000   

Školní družina   10 000   

Speciální třídy   12 000   

Exkurze „Osvětim“ 200 Kč na žáka   11 200   

Celkem  155 200    43 000 

 

Celkem rozpočet 198 200 Kč.   

Schváleno členskou schůzí. 

8. Ples SRPŠ bude 4. 2. 2017 v PZKO v Jablunkově. Místenky se budou prodávat v prodejně 

„Lihoviny“ u pana Kadlubce. 

Před plesem bude nabídnut nákup pečených rolád, které se budou prodávat v Domě PZKO v sobotu 

dopoledne před plesem.  

9. Radovánky SRPŠ 17. 6. 2017. 

10. Záměr výstavby srubu v areálu Městského lesa v Jablunkově – Žádost je podána na MěÚ 

v Jablunkově. Rodiče budou žádáni o pomoc při výstavbě – SRPŠ neobdrželo odpověď na žádost. 

Předseda pověřen zajistit řešení výstavby srubu v písemné podobě.  

11. Potřeba pomoci na akcích SRPŠ: 

Ples zorganizují rodiče žáků 1. tříd ve spolupráci s výborem SRPŠ. Proto prosíme rodiče, aby na 

třídní schůzce nahlásili třídním učitelkám účast. Funkce se přidělí na schůzce, která se uskuteční 

v lednu před plesem. Je třeba, aby každá první třída byla zastoupena alespoň 8 rodiči.  

Radovánky budou mít na starosti rodiče žáků 5. a 6. tříd. Každoročně je třeba do funkcí asi 40 

rodičů, to je 8 rodičů z každé 5., 6. a 8. třídy. Žáci devátých tříd a jejich třídní učitelé zajistí přípravu 

a úklid na radovánkách.  

Jarmark v Dolní Lomné se pro malý zisk neorganizuje, a proto jsou rodiče žáků osmých tříd žádáni o 

pomoc na radovánkách.  

 

12. Všichni třídní učitelé nahlásí třídní důvěrníky. Důvěrníci třídy budou žádáni o pomoc, když se nám 

nepodaří zajistit dostatečný počet dobrovolníků na akce – ples, radovánky.  

13. Třídní učitelé prvních tříd nahlásí jména rodičů, kteří půjdou pomoci na ples.  

 

 

 

 


