
Zápis ze shromáždění výboru 
Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Třemošnice, 

konaný ve úterý 22. 11. 2022 od 17:30 hod. 

 

 

• Zahájení 
- Členové Výboru byli přivítání 

- host: paní Radka Chládová 

- ve čtvrtek 24. 11. 2022 se konají třídní schůzky, bez schůze před tím 

- Předsedkyně informovala členy Výboru o informacích ze ZŠ.  

 

 

• Předsedkyně zjistí usnášeníschopnost členů Výboru  
- 14 přítomno, Bc. Kristýna Nováková omluvena (plná moc Tereze Koubové 

- Předsedkyně konstatuje, že je Výbor usnášení schopný. 

- host: paní Radka Chládová - účetní 

 

• Schválení programu  

- 15 osob pro, 0 osob proti. Program shromáždění Výboru byl schválen.  

 

• Mikulášská nadílka  
- Na minulé shromáždění Výboru byl schválen příspěvek 30 Kč/žáka.  

- Třídní důvěrníci sdělí předsedkyni do 1.12.2022 formu čerpání příspěvku 

 

• Koncert v KD v prosinci 
- Byl navržen příspěvek 55 Kč/žáka na koncert. Hlasování: Pro: 11, proti:  4. Odsouhlaseno.  

 

• Informace ke sběru lesních plodů 

- Pro Obru Žleby bylo nasbíráno 1436 kg lesních plodů 

- Návrh příspěvku na odměny žákům: 1000 Kč. Hlasování: Pro 15, proti: 0. Odsouhlaseno.  

- Prosím o informaci ve třídách a poděkování rodičům.  

 

• Fotografování žáků 

- Fotografování žáků se uskuteční jako každý rok v květnu.  

- Po dohodě s vedením školy bude umožněno focení skupinek a sourozenců od 13:00 -15:00 

hod. před školou. Úhrada těchto fotografií bude hotově v den focení fotografce.  

 

• Sběr papíru 

- Probíhá celoročně ve firmě Recykling v Prachovicích, fakturace probíhá měsíčně, výplata 

SRPDŠ probíhá formou darovací smlouvy 2x ročně Městem Třemošnice.  

- Pro školní rok 2022/23 bude termín ukončení sběru papíru 31.5.2023. Od 1.6. 2023 bude sběr 

papíru probíhat na nový školní rok 2023/24.  

- Prosím o informaci ve třídách o odevzdání všech sběrných lístečků, aby mohly být zaevidovány 

do soutěže Felixmánie.  



• Příspěvek SRPDŠ  
- Prosím o informace ve třídách o termínu úhrady 300 Kč k 30. 11. 2022  

 

• Volby do školské rady 

- Prosím o informaci ve třídách, že bude probíhat v únoru 2023 volba do školské rady a prosím 

o sdělení kandidátů do 15.12.2022 předsedkyni SRPDŠ.  

 

• Návrhy dalších výdajů 

Poptávka Kina na kolečkách a Dne hudby.  

 

 

Zapsala: Ing. Tereza Koubová 

V Třemošnici 22. 11. 2022. 


