
Zápis ze schůze organizační komise SRPŠ při ZŠ a MŠ Velké Hamry konané dne 

12. 10. 2021  

Přílohou zápisu je prezenční listina.   

Program schůze: 

1. Zahájení. 

2. Seznámení se stavem financí k 10 / 2021. Čerpání. 

3. Projednání akcí školy a návrhy. 

4. Diskuze. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Po zahájení schůze byli členové seznámeni s programem. Byli přivítání noví zástupci 

tříd. 

2. Seznámení s konečným stavem pokladny k 12.10.2021 - 26 361,00,- Kč a stavem na 

běžném účtu u ČS k 12.10. 2021 – 98 999,50,- Kč. Byl odsouhlasen příspěvek ve výši 

300,- Kč na tento školní rok. V dubnu 2022 bude hlasováno o příspěvku na další období. 

Příspěvky byly čerpány ve školním roce 2020/21 pouze koncem školního roku vlivem 

preventivních hygienických omezení (Covid). Čerpaly se pouze příspěvky na třídní akce 

koncem školního roku, odměny pro žáky za soutěže, dopravu do divadla do Desné a 

slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníků. 

Příspěvky budou nadále v souladu se stanovami spolku používány na kulturní 

akce, materiál na akce, dopravu, pořádání jarmarků a celoškolních projektů v případě, 

že situace dovolí organizovat akce. V minulých letech jsme na exkurze Paměťové 

instituce čerpali částku 120 000,- Kč ročně, vše tak bylo pro žáky zdarma (doprava, 

vstupné, občerstvení). Nyní je dotace pozastavena z důvodu Covid. Stejná situace je v 

dotacích LK, kde je zrušen program primární prevence, ze kterého byly hrazeny vstupy 

a poplatky za další programy. Nyní je nutno řešit jinak (možnosti: omezení exkurzí, akcí; 

příspěvky SRPŠ; sponzorské dary; jiné dotační zdroje). Cirkus Happy Kids je přeložen na 

1. týden září 2022.  9. ročníky, které se již nebudou účastnit cirkusu, budou čerpat v 

tomto školním roce zvýšenou podporu na exkurze, festivaly a jiné akce. Plánuje se 

celoškolní projekt Halloween – 22.10., celoškolní akce Talent ZŠ Velké Hamry – 

vystoupení dětí s účastí rodičů, vánoční a velikonoční dílničky, školní soutěže, okresní, 

krajské soutěže, exkurze atd.  

3. Rodiče byli informováni o dalších finančních zdrojích na podporu žáků, např. projekt 

Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech II – nadále jsou podporovány volnočasové 

aktivity – kroužky, kterých je 22 (některé podpořené Městem VH), doučování, exkurze 

týkající se kariérní poradenství, besedy, celoškolní akce se zapojením rodičů. Vše pro 

žáky a zákonné zástupce zdarma. Datum ukončení je prosinec 2022. 

4. Dotazy a návrhy:  

- Platby za pomůcky v 2020/2021 – dotaz na vyčerpání příspěvků a výši vratky – paní 

ředitelka uvedla, že poplatky za pomůcky za školní rok 2020/2021 byly po prověření 

využity všechny ve prospěch žáků (došlo k vratce za euroobaly, které nebyly 

prokazatelně využity a bylo nastaveno pro tento školní rok z ekonomického a 



ekologického důvodu děrování papíru a omezení používání euroobalů). Desky děti 

prokazatelně obdržely. Co se týče papírů, kopie byly tisknuty i v době zavření školy – 

žáci měli možnost si je vyzvedávat ve škole (někteří tak prokazatelně dělali, jiní ne). 

Škola nebyla zavřena po celý školní rok, vždy, když žáci byli prezenčně ve škole, vznikly 

zvýšené požadavky na kopírování. Ne všechny kopie žáci odnášejí domů. Někteří 

učitelé nepracují se žáky s pracovními sešity a mají portfolia, kde jsou pracovní listy, 

které umožňují dobrou individualizaci. Pracovní sešity – některé jsou rozdávány na 

začátku školního roku, jiné v průběhu, kdy navazují na další učivo. Všechny pracovní 

sešity, které si zaplatili, žáci obdrží. 

- Částka na letošní školní rok 2021/2022: dalším aspektem tohoto školního roku je 

zdražování papírenského zboží a také zacílení na kvalitu výuky – po loňském školním 

roce je nezbytné ušetřit čas při zapisování látky samotnými žáky, a proto se kopírují 

některé informace, které si žáci lepí do sešitů nebo zakládají do portfolií. Ušetřený čas 

je tak využíván na procvičování, upevňování a zároveň na získávání dalších kompetencí. 

Nabídka školy – možnost rozložení plateb na splátky, oslovení v tomto případě L. 

Niedermertlovou – ekonomku školy, kdy může být nastaven splátkový kalendář. 

Případně škola zvažuje rozložit platby na dvě části – zálohová v červnu a doplatek v 

září/říjnu dle aktuální situaci. 

- Požadavky na vedení školy: zástupci požadují, zda by mohly být příspěvky na pomůcky 

posílány na účet – vedení školy toto zajistí od školního roku 2022_2023. Požadavek od 

rodičů na diskrétnost vybírání peněz, v případě nezaplacení částky v termínu – bude 

zajištěna. Dotaz na částku za vaření, případnou vratku – bude propočítáno s paní 

učitelkou J. Havrdovou a rodiče budou informováni. 

- Zástupkyně SRPŠ ocenily školu za zajištění výuky v době distanční výuky.  

- Paní ředitelka ocenila spolupráci se zákonnými zástupci, poděkovala za ni – sponzorské 

dary, pomoc při realizaci akcí a vedení školy si také velmi váží a děkuje všem zákonným 

zástupcům za jejich názory, připomínky, nápady a postřehy. Pro komunikaci se školou, 

včetně vedení školy, funguje systém Bakaláři – Komens jako hlavní komunikační kanál, 

případně telefon, mail. 

5. Výbor se sejde v dubnu 2022, případně podle aktuální potřeby. 

 

 

Ve Velkých Hamrech, 12.10.2020 

 

Zapsala: Mgr. Kateřina Mannová     

Ověřila: Monika Martinková 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


