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Zápis ze zasedání Rady SRPDŠ ZE DNE 22. 1. 2015 

Přítomni: 

 zvolení zástupci jednotlivých tříd školy 

I. A – p. Michal Růna,  III. A – p. David Kovář,  VIII. A – p. Zdeňka Klesalová, 

VII. B p. Šimonová, p. Vokušová, IX. B –p. Miloš Kupka, IV. B – p. 

Gustav Fiala, ředitel školy Ing. Luděk Možíš, zástupce ř. š. Mgr. Lenka 

Hrubá, PaedDr. Josef Brabec. 

 hosté: zastupitel města pan Jaroslav Beran 

 omluveni:, p. Babická, p. Smejkalová, VIII. B – p. Rakušan Milan, p. 

Čadová, p. Tupá, p. Kubíček 

II.  Na radě bylo projednáno: 

1. Byla zhodnocena poslední výjezdní akce a řešena otázka priorit oprav – 

nejvíce potřeba je opravit střechu objektu tak, aby nezatékalo, dále je 

třeba provést revizi elektřiny, hromosvodů.  Jako další je zapotřebí 

doplnit 2 umyvadla do koupelen, aby odpovídal počet umyvadel 

hygienické normě. Dle seznamu pak následují nátěry a opravy v chatkách 

– revize elektřiny i v chatkách. 

2. Okenice chatek byly z větší části již doplněny – je třeba dokončit zbylé. 

3. Dále je nutné zjistit ceny nových molitanů a potahů na matrace do stanů 

– poptá se p. Jelínková a p. Klesalová. 

4. Byla řešena otázka zapojení se do výzvy Jihočeského kraje pro podání 

grantu na získání financí k opravě tábořiště. P. Tupá předběžně vyjádřila 

souhlas se zapojením do grantu. Bylo tedy rozhodnuto, že využijeme 

příležitost a pokusíme se grant podat. K vypracování žádosti se nabídla p. 

Klesalová, která se zkontaktuje s krajským pracovištěm a připraví žádost. 

Podkladovou dokumentaci – fotodokumentaci a kopie stavebních plánů 

připraví L. Hrubá a zašle ji paní Klesalové. 

5. Dále je třeba vyřešit otázku prodloužení nájmu pozemků na další období.  

Požádat město o projednání v zkráceném termínu tak, aby mohla být 

žádost podána. 



SDPDŠ při ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 
 

6. V souvislosti s tím je zapotřebí, aby p. Brabec předal razítko SRPDŠ   a 

veškerou dokumentaci SRPDŠ vedení školy, aby bylo v případě potřeby 

dostupné. Předávací protokol vytvoří L. Hrubá. 

7. P. Mácová předloží zprávu financování za poslední 2 roky pro potřeby 

grantu a předloží dokumentaci hospodaření revizní komisi za loňský rok 

ke kontrole, aby mohla být schválena zpráva hospodaření za loňský rok. 

8. Převedení podpisového vzoru bude učiněno v nejbližší době. Je třeba 

zajistit, aby byl obnos 10 000 Kč k nakupování odměn pro děti v příruční 

kase ve škole – jak bylo Radou schváleno. 

9. Další schůzka bude operativně svolána dle potřeby zajištění grantu. 

10.  Předběžně byl schválen termín brigády pro rodiče na den 15. 5. 2015, 

kdy by měly proběhnout nátěrové práce. Brigáda proběhne i v případě, 

že nám grant nebude schválen.  

Dne   22. 1. 2015 zapsala Mgr. Lenka Hrubá 

                                                              Zápis schválil předseda SRPDŠ  

                                                                             p. David Kovář  

                                                                               


