
SCHŮZE SPOLKU 
Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov 
konaná dne 02.11.2021 od 16.30 hodin na 2. stupni ZŠ 

 
 
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ SPOLKU (celkem 13 členů) 
Diewocková Miroslava, Duchková Hana, Jakešová Helena, Klobouková Pavla, Kučera Jaroslav, Ottová 
Hana, Řehořová Jana, Sailerová Jiřina, Stádníková Blanka, Tesařová Marie, Vlčková Petra, Zahradníčková 
Jana, Zázvorková Aneta 
 
PŘÍTOMNÍ HOSTÉ (celkem 1 host) 
Mgr. Veronika Prchalová 
 
OMLUVENI  (celkem 14 členů): 
 
 
PROGRAM 
 

1. přivítání přítomných 
2. aktualizace evidence členů spolku 
3. čerpání rozpočtu za rok 2020 
4. výroční zpráva za rok 2020  
5. čerpání rozpočtu za I. pololetí 2021 
6. projednání rodičovského příspěvku za rok 2021 
7. výdaje pro rok 2021 
8. projednání podnětu na zřízení vyvýšeného přechodu pro chodce před DDM 
9. Exekutorský úřad Břeclav – Výzva k součinnosti třetích osob 
10. přání zástupců školy 
11. přání zástupců tříd 
12. diskuse 

 
ZÁPIS 

 
1. Přivítání všech přítomných a poděkování za účast na členské schůzi. 

 
2. Aktualizace evidence členů spolku bude provedena dle prezenční listiny. Nepřítomní zástupci tříd budou 

doplněni a kontaktováni ve spolupráci s vedením školy.  
 

3. Předseda spolku seznámil přítomné členy s připravenými zprávami kontrolní komise k hospodaření 
spolku za rok 2020. Z důvodu nepřítomnosti dvou členů kontrolní komise budou tyto zprávy dodatečně 
podrobeny finální kontrole a podepsány. 
Tyto zprávy budou následně zveřejněny na webových stránkách školy. 

 
4. Předseda spolku vypracovala Výroční zprávu za rok 2020, závěrku a výkaz o majetku a závazcích. Tyto 

dokumenty byly předloženy členské schůzi k nahlédnutí a budou zveřejněny v rejstříku spolků a na 
webových stránkách školy. 
 

5. Předseda spolku seznámil přítomné členy s připravenou zprávou kontrolní komise k hospodaření spolku 
za I. pololetí roku 2021. Z důvodu nepřítomnosti dvou členů kontrolní komise bude tato zpráva dodatečně 
podrobena finální kontrole a podepsána. 
Následně bude zpráva zveřejněna na webových stránkách školy. 
 

6. Členská schůze schválila, pro školní rok 2021/2022, výši rodičovského příspěvku do fondu KRPŠ ve výši 
100,- Kč/žáka.              PRO:   13  / PROTI:  0 

 
 



 
 
 
7. Se zástupci školy byl připraven a odsouhlasen návrh výdajů pro rok 2021. Z fondu KRPŠ bude finančně 

podpořeno následující: 
 

 rozlučka se žáky 5. ročníků    částkou    5 000,00 Kč;   PRO: 13 / PROTI: 0 
 rozlučka se žáky 9. ročníků     částkou    3 000,00 Kč;   PRO: 13 / PROTI: 0 
 odměny na Den dětí a ostatní soutěže  částkou    5 000,00 Kč;   PRO: 13 / PROTI: 0 
 hry a sportovní pomůcky na ven pro školu  částkou  15 000,00 Kč;   PRO: 13 / PROTI: 0 
 hry a sportovní pomůcky na ven pro družinu částkou  15 000,00 Kč;   PRO: 13 / PROTI: 0 
 sportovní vybavení (lyže)    částkou  20 000,00 Kč;   PRO: 13 / PROTI: 0 

 

8. Jaroslav Kučera předložil členům spolku návrh podnětu ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní 
komunikaci, který se týká zřízení vyvýšeného přechodu pro chodce v ulici Družby (parc. č. 1611) před 
DDM, za účelem zvýšení bezpečnosti chodců (převážně dětí) na tomto přechodu. Podáním tohoto 
podnětu na MÚ Duchcov podpoří KRPŠ stejně zaměřenou iniciativu dalších subjektů. Členové spolku 
odsouhlasili předsedovi spolku vystupování v této věci jménem KRPŠ. 
PRO:   13  / PROTI:  0 

 
9. Jaroslav Kučera seznámil členy spolku s obdrženou výzvou k součinnosti třetích osob od Exekutorského 

úřadu v Břeclavi, která byla zaslána na adresu KRPŠ. Exekutorskému úřadu odpoví předseda spolku 
jménem KRPŠ v tom smyslu, že uvedený povinný není a ani nemůže být zaměstnancem KRPŠ. 
 

10. Na základě uvedených a projednaných přání školy bude sestaven rozpočet pro rok 2021. Ten bude 
zveřejněn na webových stránkách školy. 

 
11. Zástupci tříd nevznesli žádné požadavky. 
 
12. V rámci diskuse sdělila paní řiditelka členů spolku následující:  

 Ve školním roce 2021/2022 se zimní běžecký výcvik uskuteční v Lesné v Krušných horách. 
 Výběr rodičovského příspěvku do fondu KRPŠ bude probíhat přes školní pokladnu a bude 

spuštěn v polovině listopadu 2021. 
 Škola, jako samostatný subjekt, rovněž podpoří iniciativu související s místní úpravou provozu na 

pozemní komunikaci v ulici Družby před DDM, která povede ke zvýšení bezpečnosti dětí na 
tomto přechodu. 

Paní řiditelka vyjádřila plnou podporu fungování Klubu rodičů a přátel ZŠ Jaroslava Pešaty. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav Kučera děkuje všem přítomným za účast na členské schůzi.  
 
 

 
 
 
V Duchcově, dne 02.11.2021      Zapsal:   Jaroslav Kučera 
                      předseda spolku 

 


