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Zápis se schůze shromáždění delegátů ze dne: 11. 6. 2018 

Místo konání: sborovna ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště 
Přítomni:  viz prezenční listina ze dne 11. 6. 2018  
 
Program: 
1) Zahájení schůze 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
3) Schválení  investice do vybavení počítačové učebny ve školním roce 2018/2019 
4) Schválení  rozpočtu pro školní rok 2018/2019 
5) Ukončení schůze   
 

1) Zahájení schůze shromáždění delegátů  
     Pan Roman Baloun přivítal přítomné, zahájil schůzi shromáždění delegátů a uvedl, že je 
usnášeníschopná v počtu 13 přítomných členů. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 
 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
Návrh na zapisovatele jednání: Zuzana Zimáková 
Návrh na ověřovatele zápisu: Monika Žaludová 
Usnesení č. 1: 
„Shromáždění delegátů schvaluje zapisovatelku jednání Zuzanu Zimákovou a ověřovatele zápisu 
Moniku Žaludovou.“ 
Hlasování:  
Ze zúčastněných: pro __13, proti __ 0, zdržel se __0. 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční  většinou všech přítomných. 
 
 

3) Schválení  investice do vybavení počítačové učebny  ve školním roce  2018/2019 
     V dalším bodě programu bylo přikročeno k hlasování o schválení finančního příspěvku na obměnu 
počítačového vybavení v hlavní počítačové učebně plánované ve školním roce 2018/2019. Tento 
projekt byl podrobně diskutován a připomínkován na předchozím shromáždění delegátů konaného 
dne 16.4.2018 (viz zápis ze Schůze shromáždění delegátů ze dne: 16.4.2018). 
     Krátká rekapitulace k tomuto tématu: Škola plánuje pořízení 30 nových mini pc (nebo AIO – all in 
one počítačů) v jednom časovém období, aby počítače měly stejnou životnost a poskytovaly tak 
stejný uživatelský komfort pro všechny žáky třídy (tj. nebylo by nutné pracovat po dvou či třech 
žácích ve skupině).  
Přítomní neměli k návrhu další připomínky, a proto bylo přistoupeno k volbě veřejným hlasováním. 
      
Usnesení č. 2: 
„Shromáždění delegátů schvaluje navrhovaný příspěvek na obměnu vybavení počítačových učeben 
ve školním roce 2018/2019 v maximální  výši 200.000 Kč.“ 
Hlasování:  
Ze zúčastněných: pro __13, proti __ 0, zdržel se __0. 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční  většinou všech přítomných  
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1QN4TiI-l1Dr3-BYI-AE2NqBntMPwBA-Q7GujCmcRpoA/edit#heading=h.ozh0101a3iwo
https://docs.google.com/document/d/1QN4TiI-l1Dr3-BYI-AE2NqBntMPwBA-Q7GujCmcRpoA/edit#heading=h.qdvouisaeqbf
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4) Schválení  rozpočtu pro školní rok 2018/2019 
 
V následujícím bodě programu byl projednáván rozpočet na další školní rok, tj. 2018/2019. 
Rozpočet sestavila paní Žaludová a jednotlivé položky byly vysvětleny všem zúčastněným.  
Paní  Žaludová navrhla přejmenovat položku keramická dílna na položku rezerva, protože 
v posledních letech nebyla tato položka čerpána. 
Celý návrh rozpočtu viz níže: 

 
Usnesení č. 3: 
„Shromáždění delegátů schvaluje návrh rozpočtu pro školní rok 2018/2019.“ 
Hlasování:  
Ze zúčastněných: pro __13, proti __ 0, zdržel se __0. 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční  většinou všech přítomných  
 
Usnesení č. 4: 
„Shromáždění delegátů schvaluje přejmenování položky rozpočtu „Keramická dílna“ na položku 
„Rezerva“ . 
Hlasování:  
Ze zúčastněných: pro __13, proti __ 0, zdržel se __0. 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční  většinou všech přítomných 
 

5) Ukončení schůze shromáždění delegátů 
     Pan Roman Baloun  shrnul průběh schůze shromáždění delegátů  a poděkoval přítomným za účast. 
Termín další schůze byl stanoven  po rodičovských schůzkách v listopadu roku 2018.  
 
 
Zapsala: Zuzana Zimáková    
Ověřila: Monika Žaludová 
 

Návrh rozpočtu na školní rok 2018/2019 
sestaven dne 27.5.2018                                                         1.9.2018 – 31.8.2019 
PŘÍJMY Předpokládané příjmy 
100 Příspěvky SRPŠ 130 000,00 Kč  
200 Sběry                     

30 000,00 Kč 
300 Jarmark 
CELKEM  160 000,00 Kč 
VÝDAJE Název Návrh rozpočtu výdajů  
00 Provozní režie SRPŠ 2 000,00 Kč  
01 Soutěže, jízdné 

20 000,00 Kč 
02 Odměny žákům 
03 Adopce 23 000,00 Kč  
04 Keramická díla 3 000,00 Kč  
05 Časopisy 3 000,00 Kč  
06 Ekoškola, žákovský parlament 6 000,00 Kč  
07 Kulturní a výukové programy 8 000,00 Kč  
08 Ekotým + ŽP (výjezdový pobyt) 32 000,00 Kč  
10 Ostatní dary (PC) 200 000,00 Kč  
CELKEM 297 000,00 Kč  
Disponibilní zůstatek fin.prostředků k 27.5.2018 337 375,00 Kč  
Předpokládané příjmy 2018/2019 160 000,00 Kč  
Předpokládané výdaje 2018/2019 297 000,00 Kč-  
Předpokládaná rezerva 200 375,00 Kč  


