
 

Rada Spolku rodičů a přátel školy    16. 9. 2021 

Přítomno:  28 zástupců jednotlivých tříd – viz seznam,  

  ředitel školy P. Zamrzla, zástupci ředitele J. Vašíčková, J. Novák 

 

 

1) Spolek rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy Tábor, Husova 1570 

Právnická osoba registrovaná u MV ČR.  
• IČO:   26547198 
• adresa:      Husova 1570, 390 02 Tábor 
• předseda:  Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy 
• místopředseda: Mgr. Jaroslav Novák, zástupce ředitele školy 
• pokladní:    Miluše Plívová, sekretářka školy 

Hlavním cílem spolku je tvorba účelového finančního fondu, který je využíván na zlepšení 
finančního zabezpečení rozvoje školy, věcných odměn žákům, úhradu některých divadelních a 
filmových představení, nákup nestandardních učebních pomůcek a finanční zajištění mimořádných 
akcí školy. 
Členem spolku může být každý, jehož dítě navštěvuje Základní školu a Mateřskou školu Tábor, 
Husova 1570. Členem může být i osoba starší 18 let, která momentálně není zákonným zástupcem 
žáka školy a která souhlasí se stanovami a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. Členství vzniká 
automaticky po zaplacení příspěvku. 
 
Rada a výbor spolku 
Radu tvoří zástupci jednotlivých tříd. Rada volí výbor spolku, to je předsedu a místopředsedu. 
Volební období výboru je pětileté. Volby na volební období 2021 – 2025 proběhly v termínu 17. 9. 
2020.  Je možné kdykoliv podat návrh na změnu a uspořádat nové volby. 
 
2) Vyúčtování za školní rok 2020 / 2021 – viz příloha 
Všichni zástupci tříd byli seznámeni s vyúčtováním spolku za rok 2020 / 2021. 
 
3) Příspěvek na žáka 
Rada Spolku rodičů a přátel školy odsouhlasila příspěvek na žáka na školní rok 2021 / 2022: 
Varianta A: 

- zůstává příspěvek ve výši 200,- / žák / rok 
- u sourozenců bude vybírán příspěvek 200,- Kč u nejstaršího, každý další sourozenec bude hradit 
částku 100,- Kč 
Varianta B: 

- hradí pouze žáci, kteří ve školním roce 2020 / 2021 neuhradili 
Hlasování:  varianta  A  - pro 30 hlasů 
  varianta B – pro 0 hlasů 
 Byla schválena varianta A. 
 
Platbu nelze vymáhat, členství zákonných zástupců a tedy i platba příspěvku je dobrovolné.  
Žáci, jejichž zákonní zástupci neuhradí příspěvek, nemůžou následně využít všech výhod spolku. 
Platby, které jsou hrazeny z účtu spolku a lze je vyjmout, budou od těchto zákonných zástupců 
požadovány. 
 
4) Kontakty -  Rada Spolku rodičů a přátel ZŠ Tábor za rok 2021 / 2022 
Kontakty jsou uloženy v ředitelně školy. 
 



5) Různé 
Provoz školy a zajištění distanční výuky v době pandemie covid – 19 
Reprezentační ples školy - sobota 8. 1. 2022 – Střelnice Tábor 
        - předprodej vstupenek od listopadu v kanceláři školy 
    Všechny rodiče srdečně zveme. 
 
6) Diskuse: 
 
- kvalita školních fotografií – některé děti mají na fotce zavřené oči 
 - škola žádnou stížnost zatím neměla, současná fotograf fotí pro školu již 4 roky, při dalším 
 fotografování bude upozorněn 
 
- bezhotovostní platby, krádeže hotovosti z aktovek žáků 
 - škola si je vědoma potřeby zavést systém plateb bezhotovostně, vzhledem k velikosti 
 školy zatím není v možnostech jedné ekonomky školy toto množství evidovat a zpracovat, 
 škola bude hledat vhodný SW a organizaci pro řešení plateb bezhotovostně 
 
- dopravní dostupnost školy, linky MHD ke škole 
 - se změnou zvonění podá škola prostřednictvím zřizovatele školy (město Tábor) žádost na 
 firmu Comett – bude podán návrh na úpravu jízdního řádu linek č. 60 a 61 tak, aby odjezdy 
 spojů lépe navazovaly na konec vyučování 
 - úprava linky na trase škola – Horky (prodloužení linky č. 60 z Čelkovic až na Horky) – 
 škola zjistí počet žáků s trvalým bydlištěm na Horkách a podle tohoto počtu bude 
 postupovat dále, tato úprava linky se vzhledem k zajištění spojů do okrajových částí města 
 z autobusového nádraží, které je 600 m daleko od školy, nejeví jako reálná 
 
- náhrada neuskutečněné výuky plavání 
 - náhrada bohužel není plánována, hlavními důvody je kapacita bazénu v Táboře a finanční 
 náročnost v rozpočtu školy na daný kalendářní rok 
 - ve školním roce 2021/2022 proběhne v květnu a červnu naplánované plavání 
 v předepsaném rozsahu pro 1., 2. a 3. ročník 
 
- aktivity školy – zájezdy, exkurze, lyžařské kurzy, zahraniční pobyty 
 - škola plánuje všechny aktivity bez omezení, jednotlivé akce se uskuteční podle aktuální 
 situace s ohledem na covid 19  
 
- sběr baterií a druhotných surovin 
 - sběr baterií bude pokračovat 
 - papír se sbírat nebude, sběrny nevykupují 
 
 
 
16. 9. 2021 zapsal Petr Zamrzla 


