
Zápis ze schůze SRPŠ při ZŠ Skálova 600, 511 01 Turnov z.s.                          
Datum konání: 12. 10. 2022    Čas a místo konání: 17.00 hodin - školní klub ZŠ Skálova Turnov 

Přítomni: Šárka Jihlavcová, Jana Brustmannová, Štěpánka Brožová, Martina Kestnerová, Lukáš Koucký, Jan Rytíř, Petra 

Veselá, Hana Skopečková, Lenka Horáková, Eva Budinová, Martin Rausch, Blanka Krösslová, Kateřina Semecká, Jana 

Vrzáňová, Aleš Ressler, Veronika Olahová, Monika Fraňková, Lenka Plívová, Jitka Burešová 

Omluveni: Jitka Koreňová, Miroslav Laurin, Kateřina Velebová, Jana Laušmanová, Jana Grofová 

Host: ředitel školy Michal Loukota               

Program schůze: Stávající předseda L. Koucký všechny přivítal a seznámil s programem schůze: 

1. Prezence a aktualizace kontaktů (Celkem: přítomno 19 členů, omluveno: 6 členů, host: 1) 

2. Volba zapisovatele schůze - navržen L. Koucký (hlasování pro: 18; proti: 0; zdržel se: 1) 

3. Informace o škole ze strany vedení (M. Loukota): 

• Pan ředitel informoval o stavu rezervního fondu, ze kterého se financují úpravy ve škole (malování 

v šatnách, obnovení historických dveří do školy, stání na kola u budovy Alešova, vybavení jídelny a 

kuchyně atd.), 

• od rodičů žáků se vybraly peníze ve formě daru, škola čerpá dotace z fondu manželů Kellnerových (např. 

podpora výuky ukrajinských žáků), 

• škola je vybavena dalšími pomůckami pro případnou vzdálenou výuku, 

• škola počítá s akcemi pro děti (sv. Martin), 

• proběhly zájezdy do Paříže a Londýna, plánujeme na tento šk. rok výlet do Itálie, kapacita je omezena, 

ale škola nemá možnosti (personální i finanční), aby mohla vypravit do zahraničí více autobusů, 

• plánuje se rekonstrukce sportovní haly (TSC), bude k tomu setkání zastupitelstva s občany, 

• ve většině tříd proběhly třídní schůzky a navážeme na ně individuálními triádami (listopad 2022), 

• postupně jsme opravili většinu stolů ve školním klubu (Alešova), příští/tento šk. rok plánujeme koupit 

stoly do klubu nové ve spolupráci se SRPŠ, 

• stále je plná kapacita školy, musíme odmítat žáky, zatím předpokládáme do dalšího šk. roku 3 první třídy 

a 4 šesté třídy (z toho 30 žáků nových), v této chvíli je 710 žáků, od 09/23 bude kapacita opět 680 žáků, 

• před Vánocemi jsou v plánu Oborové dny pro 2. stupeň, 

• chceme podpořit vzájemné hospitace učitelů a sdílení mezi učiteli, 

• na webu jsou rozhovory se zaměstnanci školy, doporučujeme přečíst, 

• ve spolupráci s městem plánujeme modernizaci dílen (letní prázdniny), 

• rádi bychom navázali šablonami J.A. Komenský (financování programů rozvoje žáků, např. doučování 

žáků, kteří to potřebují a nemohou si je dovolit). Doučují naši učitelé. Šablony podporují i kluby, kde se 

rozvíjí speciální dovednosti žáků (rozvoj logiky atd.). 

• Po dopisu, který jsme poslali na rodiče k platbám SRPŠ, se zvýšil počet platících. Minulý rok se vybralo 

140.000 Kč oproti 90.000 Kč vybraných v předloňském roce. 

• V případě zájmu mohou mít žáci svůj školní mailový účet a pak dostat přístup do Edookitu. 

4. Výbor SRPŠ zvolil na období 2022/2023 tyto členy do vedení: (hlasování pro: 19; proti: 0; zdržel se: 0)                                                               

• Koucký Lukáš   předseda SRPŠ, podpisové právo k účtu, razítko 

• Veselá Petra   místopředseda SRPŠ 

• Burešová Jitka   člen revizní komise 

• Rausch Martin   člen revizní komise 

• Plívová Lenka   člen revizní komise, podpisové právo 

• Olahová Veronika hospodářka SRPŠ, podpisové právo k účtu, razítko 

5. Hospodářka SRPŠ Veronika Olahová předložila přehled hospodaření a účetnictví SRPŠ za šk. rok 2021/2022. 



Revizní komise zkontrolovala předložené účetnictví a neshledala nedostatky.    

 

 

Podpisy: Plívová Lenka ……………………………..  Burešová Jitka…………………………….. Rausch Martin ……………………………. 

6. Členové SRPŠ předložili své žádosti na využití nevyčerpaných prostředků ze šk. roku 2021/2022:  

a) koupě nových stolů do školního klubu v budově Alešova 

Detaily žádostí budou projednány s vedením školy a poté o nich bude formou per rollam hlasováno. 

7. Hospodářka SRPŠ Veronika Olahová předložila návrh rozpočtu SRPŠ na šk. rok 2022/2023. 

V diskuzi o rozpočtu byly navýšeny dvě položky rozpočtu: 

• lyžařské kurzy na výši 22.000 Kč 

• odměny za sportovní soutěže na 1.000 Kč 

8. Rozpočet ve výši 128.000 Kč na šk. rok 2022/2023 byl schválen. (hlasování pro: 19; proti: 0; zdržel se: 1) 

9. Předseda SRPŠ ukončil schůzi.  

 

 

Zápis vytvořil předseda SRPŠ Koucký Lukáš  …………………………….. a ověřila Olahová Veronika …………………………….. 

     V Turnově, 12.10.2022 

 


