
Zápis 

Shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka 

13. října 2022, Kladno 

 

Datum: 13. října 2022 

Místo:  10. ZŠ Cyrila Boudy, Kladno 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny 

Předseda: Ing. Pavel Švéda 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka 

2. Změna stanov Spolku rodičů školy Desítka 

3. Schválení plnění rozpočtu za školní rok 2021/2022 

4. Schválení návrhu rozpočtu na školní rok 2022/2023 

5. Změna stanov Spolku rodičů školy Desítka – zvýšení počtu členů Výkonné rady Spolku 

6. Schválení stávajících a nových členů Výkonné rady Spolku 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

1. Zahájení shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka 

Předseda Spolku Ing. Pavel Švéda zahájil jednání a přivítal přítomné zástupce tříd. Představil 

program dnešního shromáždění. 

 

2. Změna stanov Spolku rodičů školy Desítka 

Předseda Spolku předložil návrh na změnu stanov Spolku rodičů školy Desítka a představil 

jednotlivé změny týkající se především počtu členů výkonné rady, způsobu rozhodování a 

usnášeníschopnosti a týkající se možnosti volby předsedy nejen z řad členů výkonné rady či 

poradního výboru. 

Hlasování 1 

Shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka schvalují změnu stanov Spolku rodičů školy 

Desítka v navrženém znění. 

Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

3. Schválení plnění rozpočtu za školní rok 2021/2022 

Předseda Spolku předložil plnění rozpočtu za školní rok 2021/2022. Celkové výdaje činily 

670 059 Kč, příjmy 571 246 Kč.  

Nejvyšší výdaje (ale i příjmy) byly spojené s financováním kroužků a pracovních sešitů pro 

výuku cizích jazyků. Dále následovalo financování podpory mimoškolních a se školou 

souvisejících aktivit (příměstský tábor, kulturní akce, příspěvek na lyžařský výcvik, 



reprezentace školy a příspěvky na činnosti jednotlivých tříd). V neposlední řadě byly pořízeny 

pomůcky na základě požadavků jednotlivých učitelů a vedení školy, dále potom hygienické 

potřeby, licence SW a bylo financováno vedení účetnictví Spolku. 

Na dobrovolných příspěvcích za jednotlivé třídy bylo vybráno 166 970 Kč. 

Na konci školního roku 2021/2022 bylo k dispozici celkem 303 038 Kč. 

Hlasování 2 

Shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka schvalují plnění rozpočtu za školní rok 

2021/2022. 

Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

4. Schválení návrhu rozpočtu na školní rok 2022/2023  

Předseda spolku předložil návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023 s plánovanými výdaji  

ve výši 827 100 Kč.  Standardními položkami jsou výdaje spojené s kroužky, pracovními sešity 

pro výuku cizích jazyků, podpora mimoškolních i školních aktivit (výměnné programy, kulturní 

akce, příměstský tábor, příspěvek na lyžařský výcvik, podpora zájmových kroužků v rámci 

družiny a 20% příspěvky na činnost jednotlivých tříd), licence SW, hygienické potřeby  

a náklady spojené s vedením účetnictví Spolku. Dále jsou v návrhu uvedeny požadavky 

zaslané vyučujícími jednotlivých tříd např. ohledně kancelářského papíru, magnetofonu s CD 

pro výuku hudební výchovy, Orffových nástrojů pro výuku hudební nauky, polic a stojanů pro 

jednotlivé třídy, popelnic na papír a nádob na třídění plastu a papíru do každé učebny  

na žádost vedení školy, knih pro knihovnu anglického jazyka a zařízení učebny v přírodě  

a naučné tabule, které budou součástí altánu na zahradě školy. 

Rozpočet je koncipován tak, aby výdaje byly rozděleny do těchto kapitol: 

- Průtokové položky pracovních sešitů - 41% výdajů (zde jsou i příjmy v téměř stejné 
výši, skutečný náklad je tedy kolem 8%) 

- Aktivity - podpora mimoškolních a se školou souvisejících aktivit – 32% výdajů 
- Vybavení školy, neelektronické, nesouvisející s IT – 18% výdajů 
- Vybavení školy IT, elektronika – 2% výdajů 
- Režijní náklady (především účetnictví)– 2% výdajů 
- Mimořádné příspěvky (především hygienické potřeby) – 5% výdajů 

K dnešnímu dni bylo vybráno na dobrovolných příspěvcích 94 150 Kč. 

K dispozici pro rozdělení v tomto školním roce je 306 786 Kč k datu shromáždění. 

Hlasování 3 

Shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka schvaluje návrh rozpočtu na školní rok 

2022/2023. 

Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

5. Změna stanov Spolku rodičů školy Desítka – zvýšení počtu členů Výkonné rady 

Spolku  

Po proběhnuvší diskuzi týkající se nominací do Výkonné rady Spolku bylo předsedou  

Ing. Pavlem Švédou navrženo zvýšení členů ze stávajících 3 - 7 na 3 - 9. 

Hlasování 4 



Shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka schvaluje zvýšení členů Výkonné rady 

Spolku na 9 členů. 

Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

 

 

 

6. Schválení stávajících a nových členů Výkonné rady Spolku  

Za stávající členy Výkonné rady jsou navrhováni: 

• Pavel Švéda – předseda spolku 

• Pavel Volf 

• Renáta Turecká 

• Jan Krátký 

Za nové/doplňující členy Výkonné rady jsou navrhováni: 

• Jana Fialová 

• P. Škrdlantová 

• p. Drábková 

• J. Kabourek 

• p. Vaníková 

 

Hlasování 5 

Shromáždění členů Spolku rodičů školy Desítka schvaluje členy Výkonné rady Spolku ve 

složení: Pavel Švéda, Pavel Volf, Renáta Turecká, Jan Krátký, Jana Fialová, P. Škrdlantová, 

p. Drábková, J. Kabourek a p. Vaníková. 

Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 

 

7. a 8. Diskuze a závěr  

V závěru jednání proběhla diskuze ohledně termínu setkání nové Výkonné rady Spolku  

a nastavení dalšího působení. Pan předseda Ing. Pavel Švéda svolá setkání Výkonné rady 

v prvním listopadovém týdnu. Na tomto jednání bude též domluvena forma prezentace Spolku 

a jeho dalších činností, především propagace a fungování Spolku na webových stránkách 

školy a prostřednictvím Bakalářů. J. Fialová nabídla pomoc panu předsedovi při zpracování 

prezentace předmětů a aktivit pořízených z finančních prostředků Spolku. M. Švihlíková 

přislíbila dodání fotografií pro zpracování prezentace. 

 

 

Zapsala:  Jana Fialová 

Schválil: Ing. Pavel Švéda 


