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Zápis se schůze shromáždění delegátů ze dne: 20. 11. 2018 

Místo konání: sborovna ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště 
Přítomni: viz prezenční listina ze dne 20. 11. 2018, host: Vratislav Brokl 
 
Program: 
1) Zahájení schůze 
2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
3) Anketa SRPŠ a nový email 
4) Výsledky hospodaření  SRPŠ 
5) Diskuze 
6) Ukončení schůze   
 

1) Zahájení schůze shromáždění delegátů  
     Pan Roman Baloun přivítal přítomné a představil se novým delegátům, zahájil schůzi shromáždění 
delegátů a uvedl, že je usnášeníschopná v počtu 20 přítomných členů. Pan Baloun stručně seznámil 
všechny přítomné s principy fungování SRPŠ. Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 
 
 

2) Volba zapisovatele a ověřovatele 
Návrh na zapisovatele jednání: Zuzana Zimáková 
Návrh na ověřovatele zápisu: Roman Baloun 
Usnesení č. 1: 
„Shromáždění delegátů schvaluje zapisovatelku jednání Zuzanu Zimákovou a ověřovatele zápisu 
Romana Balouna“ 
Hlasování:  
Ze zúčastněných: pro __20, proti __ 0, zdržel se __0. 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční  většinou všech přítomných. 
 
 

3) Anketa SRPŠ a nový email 
     V dalším bodě programu byla členům shromáždění představena nová emailová adresa SRPŠ, na 
kterou může kdokoliv z rodičů či přátel školy psát své připomínky nebo návrhy.   
Název této adresy je:   srps@zszaaleji.cz. 
     Dále všichni zúčastnění obdrželi novou anketu SRPŠ  v papírové podobě a každý delegát dostal za 
úkol předat výtisky ankety  rodičům ve  svých třídách. Ankety pro třídy, které neměly  na této schůzce 
svého zástupce,  byly předány panu řediteli Broklovi, aby zajistil jejich  předání ve zbylých třídách.  
     Vyplněnou anketu je možno poslat po dítěti, které je odevzdá svému třídnímu učiteli či poslat 
v elektronické podobě na novou adresu SRPŠ.  Vyplněné ankety bude možno posílat nejpozději  do 
konce ledna 2019. Poté proběhne jejich vyhodnocení  členy výboru SRPŠ a výsledky budou 
předloženy shromáždění delegátů na další schůzce k dalšímu projednání. 
 
 

4) Výsledky hospodaření SRPŠ 
 
Vzhledem k nečekanému onemocnění paní Žaludové nebylo možno dodat výsledky hospodaření ke 
dni 20. 11.2018. Výsledky hospodaření budou sdíleny všem přítomným emailem do dalších třídních 
schůzek.   
 
 
  

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
mailto:srps@zszaaleji.cz
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5) Diskuze 
     V následné diskuzi  byly zodpovězeny následující dotazy:  
 
Dotaz č. 1: 
„Proč nebylo realizováno školní hřiště?“ 
V. Brokl vysvětlil, že výběrové řízení na hřiště muselo být bohužel pozastaveno kvůli  podezřele nízké 
cenové nabídce jednoho z kandidátů. Aktuálně probíhá jednání  o novém výběrovém řízení. Dobrou 
zprávou je, že peníze vyčleněné městem na realizaci školní hřiště ZŠ Za Alejí, budou přesunuty na 
další rok. 
 
Dotaz č. 2: 
„Jak dopadla investiční akce obměna počítačového vybavení  v počítačové učebně?“ 
V. Brokl  informoval přítomné, že tento projekt byl úspěšně zrealizován a v počítačové učebně bylo  
instalováno  29 nových počítačů.  Ředitel školy následně informoval delegáty, že bylo rovněž 
provedeno kompletní počítačové zasíťování školy. 
 
 

6) Ukončení schůze shromáždění delegátů 
     Pan Roman Baloun  shrnul průběh schůze shromáždění delegátů  a poděkoval přítomným za účast. 
Termín další schůze byl stanoven na po rodičovských schůzkách v dubnu nebo květnu  roku 2019.  
 
 
Zapsala: Zuzana Zimáková    
 
Ověřil: Roman Baloun  
 
 


