Spolek rodičů a přátel školy ve Frýdlantě
Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant, IČ: 227 58 151

Zápis z valné hromady – hlasování formou per rollam
Z důvodu covidové situace nebylo uskutečněno jednání valné hromady SRPŠ Frýdlant v roce
2020. Tato epidemiologická situace přetrvává i v roce 2021. Z tohoto důvodu bylo členy
výboru dne 20.11. 2021 rozhodnuto o nekonání jednání valné hromady SRPŠ Frýdlant a bylo
odsouhlaseno hlasování formou per rollam.
Základní informace:
1. Rozhodnutí členů výboru spolku ze dne 20.11. 2021
2. Příspěvky SRPŠ
3. Účetnictví, informace o stavu účtu, informace k drakiádě
4. Informace od pana ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského
5. Hlasování formou per rollam
1. Rozhodnutí členů výboru spolku ze dne 20.11. 2021
Dne 20.11.2021 byli svoláni členové výboru Spolku rodičů a přátel školy ve Frýdlantě.
Program: Projednání možnosti hlasování valné hromady SRPŠ Frýdlant per rollam z důvodu
covidové situace.
Výbor spolku projednal možnost uskutečnit v roce 2021 hlasování valné hromady SRPŠ
Frýdlant formou per rollam. Důvodem je přetrvávající covidová situace. V průběhu roku se
situace různě měnila, kdy v druhé polovině roku z důvodu zvyšujícího se stavu nakažených
osob byl omezen počet scházejících se osob. Nebylo tak možné svolat valnou hromadu SRPŠ.
Členové výboru z výše uvedených důvodů odsouhlasili nekonání valné hromady SRPŠ
Frýdlant a odsouhlasili hlasování formou per rollam.
Členové valné hromady SRPŠ Frýdlant obdrží přes e-mailové adresy – 1. rozhodnutí výboru
spolku z 20.11. 2021, 2. přehled účetnictví k 30.11. 2021 (pohyb financí na účtu a v pokladně)
a 3. předpokládané výdaje pro školní rok 2021/2022 předložené školou. Členové valné
hromady SRPŠ budou mít 10denní lhůtu k hlasování (souhlasí, nesouhlasí, zdržel se).
Členové výboru SRPŠ jsou:
Ing. Bc. Zuzana Wudyová, předsedkyně, Údolí 572, Frýdlant
Rostislav Kröner, člen výboru, Údolí 1461, Frýdlant
Simona Sobolová, člen výboru, ČSA 405, Frýdlant
2. Příspěvky SRPŠ
Příspěvky SRPŠ pro školní rok 2021/2022 byly vybrané na všech budovách Základní školy ve
Frýdlantě ve výši:
ZŠ Purkyňova:
ZŠ Husova:
ZŠ Bělíkova:

31.200,- Kč
27.900,- Kč
16.400,- Kč

Výše příspěvků SRPŠ pro školní rok 2021/2022 bude 100,- Kč na jednoho žáka v rodině, platí
mladší dítě. Děti z dětského domova příspěvek neplatí.
3. Účetnictví, informace o stavu účtu, informace k drakiádě
Předložen přehled příjmů a výdajů na účtu v bance a v pokladně k 30.11. 2021. V bance bylo
104.385.53 Kč a v pokladně 16.970 Kč. Vzhledem ke covidové situaci se uskutečnila jen část
plánovaných akcí a nebyly čerpány všechny plánované výdaje. V roce 2020/2021 bylo
naplánováno cca 102.100 Kč, z toho se nekonal např. ples 9. tříd či jiné akce školy.
Dne 24.10.2021 se konala tradiční akce Drakiáda. I přes covidovou situaci se Drakiády
zúčastnilo 50 dětí. Na drobných odměnách pro děti byla vydána částka celkem 1.898,- Kč.
Akce se podařila, počasí bylo příznivé a větrné. Je zde na místě poděkovat místním hasičům,
kteří připravili pro přítomné občerstvení, kdy výdaj na občerstvení byl ve výši 1.400,- Kč.
Pokladna

Datum

Věc

Doklad č.

Příjem

Výdej

31.12.2020 Zůstatek z roku 2020

Zůstatek
17 930,00

12.03.2021 Příspěvky 6A+1B - 5 dětí

1.

500,00

18 430,00

04.06.2021 Dotace pokladny

2.

78 000,00

96 430,00

30.06.2021 Odměny pro děti 1. a 2. st. ZŠ Husova

1.

32 320,00

64 110,00

30.06.2021 Odměny pro děti 1. st ZŠ Bělíkova

2.

11 240,00

52 870,00

29.09.2021 Odměny pro děti 1. st. ZŠ Purkyňova

3.

7 620,00

45 250,00

13.10.2021 Odměny pro děti 2. st. ZŠ Purkyňova

4.

15 300,00

29 950,00

22.10.2021 Hračky na Drakiádu 2021

5.

682,00

29 268,00

22.10.2021 Sladkosti na Drakiádu 2021

6.

1 216,00

28 052,00

25.10.2021 Odměny dívčí florbal 8. třídy

7.

1 000,00

27 052,00

26.10.2021 Výlety 5. a 9. tříd ZŠ Purkyňova

8.

8 000,00

19 052,00

11.11.2021 Přespolní běh, den pobytu v přírodě

9.

682,00

18 370,00

26.11.2021 Proplacení občerstvení Drakiáda 2021

10.

1 400,00

16 970,00

Běžný účet v bance
Datum

Věc

Příjem

Výdej

Zůstatek

31.12.2020 Zůstatek z roku 2020

107 284,00

31.01.2021 Kreditní úrok

0,66

31.01.2020 Daň z úroku
31.01.2021 Cena za služby
04.06.2021 Výběr hotovosti
30.06.2021 Ceny za služby

107 284,66
0,13

107 284,53

149,00

107 135,53

78 000,00

29 135,53

100,00

29 035,53

26.11.2021 Vklad hotovosti ZŠ Bělíkova

16 400,00

45 435,53

26.11.2021 Vklad hotovosti ZŠ Husova

27 900,00

73 335,53

26.11.2021 Vklad hotovosti ZŠ Purkyňova

31 200,00

104 535,53

30.11.2021 Ceny za služby

150,00

104 385,53

Členové výboru ve spolupráci s vedením školy připravili plánované výdaje ve školním roce
2021/2022 níže uvedené:
Název akce:
Počet žáků: Částka na
Částka celkem:
žáka, třídu:
Akce prvního stupně-celoročně

415

50,00 Kč

20 750,00 Kč

Šikulové dopr. soutěž - září

254

5,00 Kč

1 270,00 Kč

Sportovní den v červnu 2. st.

520

10,00 Kč

5 200,00 Kč

Den dětí 1.6.2019

415

5,00 Kč

2 075,00 Kč

Odměny, červen 2. st.

520

30,00 Kč

15 600,00 Kč

Školní výlety 5. a 9. třídy

9

2 000,00 Kč

18 000,00 Kč

Školní družiny

7

500,00 Kč

3 500,00 Kč

Dívčí fotbal – 8. třídy

5

1 000,00 Kč

5 000,00 Kč

Recitační soutěž 1. st.

1 stupeň

Jízdné na soutěže

celá škola

Permanentka ZOO Liberec 1 ks

7.roč, 5 tříd

Celkem:

500,00 Kč
10 000,00 Kč
2 000,00 Kč
83 895,00 Kč

Zůstatek na účtu k 30.11.2021
Hotovost k 30.11.2021
Plánované výdaje pro školní rok 2021/2022
Zůstatek pro školní rok 2022/2023

104.385,53 Kč
16.970,00 Kč
83.895,00 Kč
37.460,53 Kč

4. Informace od pana ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského
Předkládáme informace, které zaslal pan ředitel školy Mgr. Bc. Petr Kozlovský.
ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT za rok 2021
A. Změny v provozu školy v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
• Provoz všech součástí školy v uplynulých dvou letech je významně ovlivněn pandemií
onemocnění COVID-19.
• V zimních, jarních a částečně také v letních měsících roku 2021 byla na základě
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR zakázána osobní přítomnost žáků ve
školách a školských zařízeních. Výuka probíhala distanční formou, která měla podobu
kombinace synchronní (online) a asynchronní výuky. Vedením školy byl vytvořen interní
systém zajišťování distanční výuky a komunikace s žáky a rodiči. Pro výuku a
komunikaci je používána jednotná platforma MS Teams doplněná o školní systém
Bakaláři. Běžný rozvrh vyučovacích hodin byl upraven pro podmínky online výuky. Do
rozvrhu byly zařazeny pravidelné třídnické hodiny, pro žáky 9. ročníku nechyběl
v rozvrhu vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka a matematiky, který byl zaměřený
na přípravu vycházejících žáků na přijímací zkoušky na střední školy. Také pro žáky 5.
ročníku, kteří projevili zájem o studium na víceletém gymnáziu, připravily třídní učitelky
přípravné kurzy. Pro žáky a rodiče byly k dispozici pravidelné konzultační hodiny.
Uskutečnily se také čtvrtletní třídní schůzky, které byly vzhledem k aktuální epidemické
situaci realizovány online. Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 byly rovněž omezeny
pravidelné volnočasové aktivity organizované Domem dětí a mládeže Frýdlant.
• V průběhu distanční výuky škola intenzivně spolupracovala s pracovníky Člověka v tísni,
Klubu Cajk a Free Club Frýdlant. Cílem spolupráce bylo poskytnutí podpory žákům ze
sociálně slabších rodin a jejich zapojení do distanční výuky. Díky aktivitě zmiňovaných
organizací se podařilo zajistit většině žáků školy podmínky pro připojování k online
výuce, nebo jiný způsob plnění distanční výuky. Velmi si této aktivity a vzájemné
spolupráce vážíme.
• Vychovatelky školní družiny a pracovnice domu dětí a mládeže zajišťovaly po dobu
trvání nouzového stavu péči o děti příslušníků IZS a dalších vybraných profesí.
• V průběhu letních prázdnin se konalo několik příměstských táborů, které organizoval
Dům dětí a mládeže Frýdlant.
• Všichni vyučující provedli v srpnu a v září 2021 v souladu s metodikou MŠMT a ČŠI
analýzu dopadů distanční výuky na jednotlivé žáky a třídní kolektivy. Na základě
zjištěných údajů upravili jednotliví pedagogové výukové plány vyučovacích předmětů pro
školní rok 2021/2022 s důrazem na upevnění stěžejního učiva a rozvoj klíčových
kompetencí žáků.
• Naše škola se od září 2021 zapojila do Národního plánu doučování MŠMT, v jehož rámci
je vytipovaným žákům poskytována podpora ve formě pravidelného doučování. Cílem je
vyrovnat rozdíly mezi žáky, které vznikly v době poskytování distanční výuky vlivem

•

rozdílných podmínek pro vzdělávání jednotlivých žáků. V současné době je do doučování
zapojeno 126 žáků školy, což je 13, 5% žáků školy.
Od září 2021 došlo k nárůstu výskytu onemocnění COVID-19 mezi žáky a pracovníky
školy. V důsledku změny metodiky řešení případů výskytu onemocnění COVID-19 ve
škole je v případě výskytu COVID pozitivního žáka nebo zaměstnance školy celým
třídním kolektivům nebo jejich částem nařizována ze strany KHS LK karanténa. Škola
v těchto případech zajišťuje buď distanční výuku online formou, nebo tzv. hybridní
výuku, kdy se část žáků vzdělává online z domova a část žáků ve škole. Od 22. 11. 2021
je Ministerstvem zdravotnictví nařízeno pravidelné preventivní testování žáků školy
antigenními testy, a to 1 krát týdně. Od pondělí 25. 10. 2021 se také pravidelně 2x týdně
testují na COVID-19 všichni zaměstnanci školy.

B. Další aktivity školy
• Od 1. února 2021 byla změněna pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Dosavadní způsob hodnocení pomocí klasifikačních stupňů byl doplněn o váhu
jednotlivých známek. Změněny byly také minimální počty známek, které může žák
v průběhu klasifikačního období v jednotlivých vyučovacích předmětech získat.
• Od začátku 2. pololetí školního roku 2020/2021 mají všichni žáci školy možnost si
v rámci školní licence instalovat až do 5 vlastních zařízení desktopovou verzi produktů
MS Office. Možnost využívání uvedených produktů budou mít žáci po celou dobu
docházky do školy.
• V září 2021 byla pro žáky zpřístupněna nová moderní učebna cizích jazyků a informatiky
na pracovišti ZŠ Husova. Modernizace učebny byla financována z IROP a příspěvku
zřizovatele.
• Škola je zapojena do několika projektů. Můžeme zmínit např. polsko-český projekt
„Poznávejte, objevujte sebe a své okolí“. V rámci aktivit projektu se tři skupiny žáků 7. a
8. ročníku ZŠ v listopadu 2021 zúčastnily interaktivní výstavy a workshopů v polském
Městě Boleslawiec. V rámci projektu „Za hranice Frýdlantu – Erasmus+“ se několik
pedagogů naší školy zúčastní v průběhu příštích dvou let zahraničních studijních pobytů a
stáží s cílem načerpat zkušenosti a inspiraci v zahraničních školách. V rámci projektu
NAKAP II získá naše škola vybavení pro podporu výuky pracovních činností ve školních
dílnách ve výši cca. 90.000,- Kč. Koncem roku 2021 dokončujeme aktivity projektu
„Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II – Šablony II“. V uplynulých týdnech proběhlo
několik zajímavých projektových dní na ZŠ a exkurzí mimo školu. Díky navazujícímu
projektu „Podpora ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant III - Šablony III“, můžeme i nadále financovat
pracovní místo školní speciální pedagožky v ZŠ a tří školních asistentek v MŠ.
• V listopadu 2021 se nám podařilo navázat na 1. ročník 24hodinového běhu/pochodu
„Memoriál Jaromíra Mráze“, který se konal před dvěma lety. Účast byla sice vlivem
špatného počasí slabší, ale i tak se akce zúčastnilo 562 žáků naší školy a 203 dalších běžců
z řad rodičů, bývalých žáků školy a široké veřejnosti. Dohromady ušli nebo uběhli všichni
účastníci 3674 kilometrů a 800 metrů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem žákům, rodičům a zaměstnancům naší školy za
spolupráci v uplynulém náročném roce! Bez trpělivosti, vzájemného pochopení a schopnosti
čelit novým výzvám bychom provoz školy, který je dlouhodobě ovlivňován řadou omezení,
nařízení a zákazů nezvládli úspěšně zajišťovat. Moc bych si přál, abychom se mohli co

nejdříve vrátit ke vzdělávání bez omezení a překážek. Přeji Vám všem klidný předvánoční čas
a hlavně pevné zdraví!
5. Hlasování formou per rollam
Všichni členové (zástupci tříd) obdrželi na e-mailovou adresu 13.12. 2021 tento zápis a byla
dána lhůta do 22.12. 2021 k hlasování:
USNESENÍ č. 2/2021
Valná hromada SRPŠ souhlasí s předloženým zápisem, souhlasí s předloženými
přehledy finančních příjmů a výdajů za rok 2021 a souhlasí s plánovanými výdaji na
školní rok 2021/2022.
Hlasování per rollam:
Souhlasí: 24
Nesouhlasí: 0
Zdržel se: 15
Usnesení bylo přijato.
Po této lhůtě byli všichni členové přes e-mailovou adresu informováni o konečném výsledku
hlasování a byl jim zaslán tento zápis.
Další valná hromada se bude konat v roce 2022, pokud to covidová situace umožní.
Ve Frýdlantě dne 3.1.2022

Ing. Bc. Zuzana Wudyová
předsedkyně SRPŠ

