
ZÁPIS 

z ustavující Členské schůze Spolku rodičů a přátel školy 

při ZŠ Chlumec nad Cidlinou 
 

Jednání proběhlo dne 10. 11. 2022 ve sborovně ZŠ v Chlumci nad Cidlinou. 

 

Přítomni:  

Výbor SRPŠ – pí. Nováčková, pí Midlochová, pí Hedvičáková, pí Musilová, pí Doležalová, 

pí Netíková, pí Hedvičáková, - omluvena 

+ 18 třídních důvěrníků  

Hosté: Mgr. Gabriela Masláková – ředitelka ZŠ Chlumec nad Cidlinou, Mgr. Lenka 

Šilhánková – zástupkyně pro 1. st. ZŠ Chlumec nad Cidlinou 

 

Program jednání: 

1. Přivítání zúčastněných a představení nového vedení základní školy. 

2. Úvodní slovo nové paní ředitelky Mgr. G. Maslákové  

3. Volba nové hospodářky 

4. Seznámení s rozpočtem SRPŠ za minulý školní rok a schválení nového rozpočtu na 

rok 2022/2023 

5. Závěr a diskuze 

 

 

Průběh jednání: 

 

K bodu 1) 

Předseda spolku: Markéta Nováčková  

Místopředseda spolku: Žaneta Musilova 

Členové: Martina Sálová, Musilová Žaneta, Doležalová Veronika, Netíková Radka 

Markéta Nováčková, Lucie Midlochová, Martina Hedvičáková  

 

Výbor SRPŠ pokračuje ve stejném složení. Účetnictví SRPŠ bude předáno zaměstnankyni ZŠ 

Martině Sálové. Bude nutné zařídit přepis na České spořitelně a platební kartu s internetovým 

bankovnictvím pro p. Sálovou. 

 

 

 

K bodu 2) 

Paní ředitelka představila zúčastněným změny, které jsou od nového školního roku. Cca 600 

z 806 žákům byla vystavena ISIC karta (bez žáků 9. tříd). Prvnímu stupni budou sloužit pro 

účely družiny. Do budoucna se zvažuje i pro vstup do školy. Karta má mnoho výhod. Slevy je 

možné uplatnit na vstupech do kult. a sportovních zařízení, obchodů s oblečením a knih.  

Škola zahájila investice do tělocvičny a repasování oken ve staré části budovy školy.  

 



K bodu 3) 

Proběhla volba nové hospodářky SRPŠ. Novou hospodářkou byla jednohlasně zvolena paní 

Martina Sálová. 

Domluva s paní Midlochovu na předání účetních dokladů ke konci roku 2022. V České 

spořitelně bude nutné zařídit změnu podpisového práva a užívání účtu. Bude nutné zažádat  

o vydání platební karty a zřízení internetového bankovnictví pro paní Midlochovou. 

 

 

K bodu 4) 

Seznámení s příjmy a výdaji z rozpočtu pro rok 2021/2022. Jednohlasně schválen rozpočet na 

nový školní rok 2022/2023. Znovu schválena částka 1000 Kč na odměny pro jednotlivé třídy. 

Příjmy rozpočtu jsou tvořeny ze sběru a příspěvku za dítě (150,- Kč). Jsou z toho hrazeny 

cestovní náklady pro děti na soutěže a olympiády. Dále odměny za sběr kaštanů, kůry  

a papíru, dále odměny pro žáky 9. tříd, školní parlament aj.   

 

K bodu 5) 

Diskuze nad volným pohybem dětí po škole. Obavy ze strany rodičů, zda děti mohou opustit 

třídu o přestávce. Diskutoval se i pohyb dětí mezi patry. Dále podnět ze strany rodiče, zda je 

možné požádat zřizovatele, aby oslovil Českou spořitelnu a požádal o bezplatné vedení účtu 

SRPŠ (roční náklad 2. 000,-).  

 

V Chlumci nad Cidlinou, dne 10. 11. 2022 

 

Zápis provedla: 

Bc. Žaneta Musilová 


