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Zápis se schůze shromáždění delegátů ze dne: 21. 11. 2017 

Místo konání: sborovna ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště 
Přítomni:  viz prezenční listina ze dne 21. 11. 2017 
 
Program: 
1) Zahájení schůze 
2) Principy fungování SRPŠ 
3) Plnění rozpočtu ve školním roce 2016/2017 
4) Diskuze 
5) Ukončení schůze   
 
 

1) Zahájení schůze shromáždění delegátů  
     Pan Roman Baloun, předseda výboru, přivítal přítomné, zahájil schůzi shromáždění delegátů a 
uvedl, že je usnášeníschopná v počtu 19 přítomných členů. Prezenční listina je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
 

2) Principy fungování SRPŠ 
     Pan Roman Baloun stručně shrnul principy a způsob fungování SRPŠ s možností vyjádřit se 
k rozpočtu či principům v pozdější  diskuzi . 
 
 

3) Plnění rozpočtu ve školním roce 2016/2017 
      Paní Monika Žaludová seznámila delegáty schůze s plněním rozpočtu ve školním roce 2016/2017, 
tj. Za období od 1.9.2016 do 31.8.2017. Vysvětlila jednotlivé položky příjmů a výdajů. Předpokládané 
příjmy a výdaje byly porovnány se skutečnými příjmy a výdaji. 
     Skutečné příjmy tvořily 188.622 Kč a skutečné výdaje byly 92.364 Kč.  
 

4) Diskuze 
 
Hlavním bodem diskuze byla položka v návrhu rozpočtu pro školní rok 2017/2018 – příspěvek na 
odhlučnění školní jídelny ve výši max. 125.000 Kč, případně 50% z celkové částky. 
 
      V diskuzi byla přednesena připomínka pana Daňhela, delegáta třídy 8.A,  k tomuto bodu rozpočtu. 
Pan Daňhel nesouhlasí s příspěvkem ve výše uvedené hodnotě. Informoval přítomné, že o výše 
uvedený příspěvek by se mělo postarat město, jako zřizovatel školy, a ne SRPŠ. Dále zmínil, že by se 
příspěvky měly zaměřovat spíše na menší projekty a jednotlivce. 
     
      Pan Roman Baloun poděkoval za názor a připomněl, že návrh rozpočtu pro školní rok 2017/2018 
byl již schválen jednomyslně na schůzi shromáždění delegátů dne 25. 4.2017, a že projekt na 
odhlučnění jídelny je již v běhu. Dále zmínil snahu SRPŠ zaměřovat se na větší investiční akce, které 
by pokrývaly potřeby všech žáků školy. 
     
Z této diskuze vyšel návrh pana Romana Balouna, aby pro další schválení rozpočtu pro školní rok 
2018/2019 byly stanoveny dvě setkání delegátů, a to jedna před rodičovskými schůzkami, kde se 
přednese návrh rozpočtu pro školní rok 2018/2019,  ideálně v březnu 2018 a další setkání pak 
v dubnu 2018, po rodičovských schůzkách, kde se na základě připomínek rodičů bude dále jednat o 
konečné podobě rozpočtu pro školní rok 2018/2019 s hlasováním. Důvodem dvou schůzek je lepší 

https://docs.google.com/document/d/1QN4TiI-l1Dr3-BYI-AE2NqBntMPwBA-Q7GujCmcRpoA/edit#heading=h.qdvouisaeqbf
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informovanost rodičů a přátel školy a možnost důkladně připomínkovat  další rozpočet na školní rok 
2018/2019. 
 
Usnesení č. 1: 
„ Shromáždění delegátů souhlasí s návrhem na dvě setkání shromáždění delegátů v termínu březen 
2018 a duben 2018.“ 
Hlasování:  
Ze zúčastněných: pro __19, 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, zrekapituloval přijatá usnesení a 
poděkoval přítomným za účast. Termín další schůze byl stanoven na březen roku 2018.  
 
 
Zapsala: Zuzana Zimáková    
 
Ověřila: Monika Žaludová 
 
 


