
Sdružení rodičů a přátel školy ve Frýdlantě 

 

Usnesení valné hromady 
 

 Dne 20.11.2013 byli svoláni všichni zástupci Sdružení rodičů a přátel školy ve 

Frýdlantě. 

 

Program: 

 

1. Příspěvky SRPŠ 

2. Účetnictví, informace o stavu účtu, vyúčtování Drakiády 

3. Informace od paní Dunajčíkové 

4. Dotace z Libereckého kraje 

5. Mikulášský běh 

6. Ples nebo zábava 

 

1.Příspěvky SRPŠ pro školní rok byly vybrané na všech budovách základní školy ve 

Frýdlantě ve výši: 

 

ZŠ Purkyňova:       29.500,-- Kč 

ZŠ Husova:            25.800,-- Kč 

ZŠ T. G. Masaryka 11.800,-- Kč 

 

Ve čtyřech třídách základní školy ještě není zvolen zástupce SRPŠ. Přesto se příspěvky SRPŠ 

vybraly. V těchto třídách se pokusíme oslovit rodiče, aby zástupce zvolen byl. 

Výše příspěvků SRPŠ pro školní rok 2014/2015 bude 100,-- Kč na jednoho žáka v rodině, 

platí mladší dítě. Děti z dětského domova příspěvek neplatí. Pravidla pro další školní rok byla 

všemi přítomnými zástupci jednohlasně schválena. 

 

    2.Všichni přítomní zástupci byli seznámeni s účetnictvím SRPŠ. Pokladník Simona 

Donátová přednesla a podrobně vysvětlila jednotlivé řádky příjmů a výdajů. 

Nejdůležitější z nich jsou: 

 

Příjem: 

z plesu, který se konal v únoru 2013:   4.528,-- Kč 

 

Výdaje: 

Mikuláš – 12/2012      2.038,-- Kč 

Putovní pohár + odměny – florbal 2/2013   1.961,-- Kč 

ZŠ Purkyňova – odměny, výlety 6/2013           18.464,-- Kč 

ZŠ T. G. Masaryka – odměny, výlety 6/2013  6.260,-- Kč 

ZŠ Husova – odměna, výlety 6/2013           15.720,-- Kč  

Akce Drakiáda 9/2013     3.344,-- Kč 

Zůstatek na účtu k 30.9.2013:           49.978,80 Kč   

 

Odměny na konci školního roku rozdělujeme takto: 30,-- Kč na žáka a 2.000,-- Kč pro 5. a 9. 

třídy na školní výlet.  



Plánované výdaje ve školním roce 2013/2014 
 

    

  
Počet 
žáků Kč Celkem Kč 

Mikuláš 1. stupeň 420 5,00 2 100,00 

Vánoční kino 820 40,00 32 800,00 

Den dětí 1. stupeň 420 10,00 4 200,00 

Sportovní den v červnu 2014 820 5,00 4 100,00 

Odměny na konci šk. roku 1. st. 420 20,00 8 400,00 

Odměny na konci šk. roku 2. st. 400 30,00 12 000,00 

Výlety 5. a 9. třídy 7 tříd 2 000,00 14 000,00 

Školní družiny 3 budovy 1 000,00 3 000,00 

Dívčí fotbal - 8. třídy 4 třídy 1 000,00 4 000,00 

Celkem:     84 600,00 

    
Zůstatek k 25.11.2013     112 978,79 

Plánované výdaje     84 600,00 

Zůstatek pro šk. rok 2014/2015     28 378,79 

 

Plánované výdaje byly všemi přítomnými zástupci SRPŠ jednohlasně schváleny. 

 

    3. Na schůzce SRPŠ také byla paní ředitelka Dunajčíková. Informovala zástupce o všech 

akcích a projektech školy. Například dne 12.12.2013 se v kině od 16:00 hodin uskuteční 

vánoční vystoupení všech dětí základní školy ve Frýdlantě. Veškeré informace a odkaz na  

on–line školu nalezneme na stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz  

Nejvíce jsme si povídali o škole on–line. Je to nový systém, na který si všichni musíme 

zvyknout. Hromadné třídní schůzky se již konat nebudou. Třídní učitel si může třídní schůzky 

uspořádat dle vlastní potřeby a po dohodě s rodiči. Dále mají v určený čas všichni učitelé 

konzultační hodiny, které pokud někomu z vážných důvodů nevyhovují, dají se změnit po 

telefonické dohodě přímo s učitelem. 

 

    4. Na schůzce SRPŠ vystoupil pan učitel Buřita s návrhem podat žádost o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Libereckého kraje. Jedná se o program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. 

Navrhovaná dotace z LK je částka 5.000,-- Kč. Z vlastních zdrojů – z finančních prostředků 

SRPŠ bychom hradili částku 3.610,-- Kč. Získané finance by se použily na cestovné 

autobusem nebo vlakem do okolí v Libereckém kraji a na nákup pomůcek pro zlepšení 

vybavení a přípravu na soutěže. Konkrétně se jedná o stopky, plachty s otvory do branky a 

pískací raketky. Návrh byl všemi přítomnými zástupci jednohlasně schválen. 

http://www.zsazusfrydlant.cz/


Dne 26.11.2013 byla žádost o dotaci ve spolupráci s paní ředitelkou Dunajčíkovou úspěšně 

podána elektronicky a písemně na podatelně LK. Nyní čekáme na odpověď, zda splňujeme 

všechny podmínky k poskytnutí dotace. 

 

    5.Mikulášský běh – SRPŠ ve spolupráci s kroužkem DDM Atletika pro děti pořádá dne 

5.12.2013 od 14:30 hodin Mikulášský běh v parku před základní školou v Purkyňově ulici. 

Tímto srdečně zveme všechny malé děti a jejich rodiče. Drobná odměna pro malé sportovce 

bude zajištěna. 

 

    6.Výbor SRPŠ požádal všechny zástupce o radu, jakým způsobem organizovat ples nebo 

zábavu SRPŠ. Všichni přítomní zástupci se shodli na zábavě, vstupenka bude stát 80,-- Kč. 

Zábava se bude konat 25.1.2014 od 20:00 hodin. Hrát bude kapela Orion pod vedením pana 

Hrdiny. Pokusíme se zajistit vlastní obsluhu k baru, abychom získané finanční prostředky 

z této akce mohli připsat na účet SRPŠ pro děti. Také zajišťujeme tombolu. Budeme se těšit 

na velkou účast, nejen že se hezky pobavíme, ale také finančně přispějeme dětem do 

základních škol ve Frýdlantě. 

 

    Dále jen připomínáme, že fotografie ze všech akcí konaných občanským sdružením SRPŠ 

najdete na stránkách www.zscr.rajce.idnes.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Libuše Patrmanová                             Simona Donátová                                Simona Sobolová 

předseda                                              pokladník                                            člen výboru 

 

 

 

http://www.zscr.rajce.idnes.cz/

