
Zápis z jednání 
Spolku rodičů a přátel ZŠ, Vlašim Sídliště 

 
Datum konání: 25 důvěrníků online prostřednictvím aplikace MS Teams  
                                  
Lucie Jeřábková přivítala důvěrníky. Navrhla způsob průběhu jednání a schvalování jednotlivých 
bodů. Dále přivítala paní ředitelku Mgr. Olgu Šťastnou a požádala ji o úvodní slovo. 
Paní ředitelka Mgr. Olga Šťastná přivítala nové důvěrníky prvních tříd a představila školu. Dále 
informovala o aktivitách školy, určitých protiepidemiologických opatření a zodpověděla dopředu 
emailem přijaté otázky (viz. níže).  
 
1. Volba zástupců: 

Místopředseda pro II. stupeň ZŠ – nově zvolena Yveta Kátrová 
Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1 
Místopředseda pro Montessori – nově zvolena Ing. Jiřina Navrátilová 
Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 
1. Volba zástupce do Školské rady – Lucie Jeřábková předala informace o nutnosti aktualizace 

Volebního řádu radou města Vlašim, přidání možnosti volby v online prostředí a nastavení řádné 
volby. Dále vyzvala důvěrníky, aby e-mailem nominovali možné kandidáty do ŠR, nemusí být z řad 
důvěrníků. 

 
2. Příspěvek byl navýšen na 350,- Kč za každé dítě pro školní rok 2021/22 

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

3. Požadavky na nákup ze SRPZŠ – předem zaslané požadavky byli v průběhu jednání doplněny o: 

• nákup míčů k využití o polední pauze pro I. stupeň  

• rezervní (solidární) fond pro možnost pomoci dětem v krizové životní situaci př. nákup  
a výpůjčka učebnic, sešitů… Každý výdaj z této položky bude dopředu projednán 

• zajištění profesionálního trenéra na bruslení pro I. stupeň. Lucie J. zjistí finanční požadavky a 
časové možnosti navržených trenérů – Vít a David Kucharčíkovi, Michal Holánek, Renata 
Hanikýřová s manželem (ve Vlašimi vedou krasobruslení). Předpokládaná částka na 1 hodinu 
je 1000,- Kč. 

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 

4. Další, diskuze 

• Založení transparentního účtu pro spolek – dosud máme účet u České spořitelny, Lucie J. 
ověří jaké podmínky nabízí ČS, dále navrhované banky Fio banka, MONETA. 

• Kvalita jídel ve školní jídelně - paní ředitelka zaznamenala zlepšení, přesto vyzvala k zaslání 
konkrétních podnětů/nedostatků do e-mailu, které projedná s vedoucí jídelny, dále doporučí 
projekt www.zdravaskolnijidelna.cz 

• Bufet, v současné době nejsou prostory, přísné hygienické opatření nejen v covidové době. 
Automat byl zrušen ze strany MŠMT, nahrazen projektem „Ovoce do škol“.  

• Lyžařský kurz – pokud se v tomto školním roce uskuteční, bude určen pro žáky 7. tříd  
a doplněn žáky z 8. a 9. tříd dle zájmu a stanovených kritérií. 
 

 
 
Zapsala dne 26.11.2021 Lucie Jeřábková 

 

 

http://www.zdravaskolnijidelna.cz/

