
Spolek rodičů a přátel Základní školy Hradec Králové, Mandysova 1434 
ZÁPIS 

ze zasedání 54. valné hromady dne 14. 1. 2016 
 

Program: 
 1. Prezence  
 2. Informace ze školy  
 3. Finanční situace 
 4. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Klubu za rok 2015  
 5. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 
 6. Diskuze 
 7. Závěr 
 
1. Prezence: viz prezenční listina 

 
 
2. Informace ze školy: 
 

- proběhl den otevřených dveří v prosinci 2015, vánoční výstava, turnaj rodičů s dětmi 
ve stolním tenise, oběd pro rodiče ve školní jídelně 

- pod Spolkem otevřeny kroužky: výtvarný, 4x keramika, hudební, přípravy pro 9. r. 
 (ostatní sportovní kroužky od Školního sportovního klubu, Kroužky cz a Věda nás 

baví.) 
- sledujeme zlepšení chování žáků ve škole, jež je výsledkem realizace programu I ve 

mně je lídr (menší počet výchovných opatření) 
- rádi bychom pozvali místní autority (lídry) do školy, aby se mohly se žáky podělit o 

své zkušenosti a poznatky 
- žáci mají smysluplné role lídrů ve třídách a zodpovědnost 
- učíme děti plánovat a být samostatnějšími 
- ve škole je aktivní školní parlament 
- příspěvky od pedagogů v prvním čísle školního časopisu 

 
 

Finanční dary Spolku byly použity: 
 
Škola v přírodě Slovensko Topolčany     9 100 Kč 
Letní učebna (pergola)       20 000 Kč 
Kostkoviště                   10 000 Kč 
Anglické divadlo pro II. st.                    5 000 Kč  

 
    
 
 
 
 
 
      



3. Finanční situace 
Přehled vybraných příspěvků za první pololetí 2015/2016: 
 

příspěvky 1.pololetí 5.A 2100 

1.A 2400 5.B 2300 

1.B 2200 6.A 1500 

2.A 1900 6.B 1600 

2.B 2300 7.A 2100 

3.A 1800 7.B 1000 

3.B 2300 8.A 2100 

4.A 2400 9.A 700 

4.B 2000 MŠ 13300 

celkem: 44 000 Kč 
 
 
 
Stav účtu ke dni  13. 1. 2016……………………… 193 083,96Kč 
Stav pokladny ke dni 13.1.2016 ……………………. 2 766,-Kč   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za rok 2015:  
  

 
 
 
 
 
 
 



5. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 
 
Příjmy: 
příspěvky od žáků 85 000 
kroužky  85 000 
sběr papíru  80 000 
 
Výdaje : 
mzdy   80 000 
pojištění    3 385 
příspěvky třídám 20 000 
 
žádosti o příspěvky: 

Recitační soutěž 1000 Hejcmanová odměny pro žáky v školním kole 

Škola v přírodě se slovens. školou 10 000 Hartmanová na dopravu pro dvě třídy 

Lyžařský kurz 2 000 Hušek na dvoudenní pobyt instruktora pro začátečníky 

 
2 000 Hušek na odměny do závodů na lyžařském výcviku 

Zápis nanečisto 4 000 Linhartová pomůcky na ZNN, knížky pro předškoláky 

Pěvecká soutěž 1 500 Štefková odměny pro žáky 

Den dětí 5 000 Záňová příspěvek na odměny žáků  

Koncert ke Dni matek 2 000 Záňová propagace, dárky pro maminky 

Karneval 500 Záňová odměny pro žáky 

Stolní tenis 3 000 Strnadová odměny pro žáky - turnaj rodičů s dětmi 

Dějepisná olympiáda 500 Strnadová odměny pro úspěšné žáky v okresním kole 

Zeměpisná olympiáda 500 Strnadová odměny pro úspěšné žáky v okresním kole 

Venkovní hřiště 30 000 Hušek sportovní zařízení pro školní družinu (průlezky) 

Školní parlament 15 000 Hušek výjezd žáků na dvoudenní pobyt (pobyt, program, strava) 

Slavnostní rozloučení s 9.r. 10 000 Kosinová odměny pro nejlepší žáky školy 

Tvořivé dílny ŠD 2 000 Malá pro předškoláky, materiální zabezpečení 

Vernisáž výtvarných prací 2 000 Malá odměny pro žáky 

O krok blíž k přírodě 4 000 Řehořová projektové aktivity v ŠD 

Noc s Andersenem  1 500 Řehořová spolupráce I.a II. stupně (spaní ve škole, na pohádkovou výtv. dílnu) 

Vánoční výstava 7 000 Comorková příspěvek na vánoční tvoření pro třídy 

Dopravní den 1 000 Grygerová materiální zabezpečení 

MŠ - na dopravu  3 000 Mařáčková na školu v přírodě 

 
5 000 Mařáčková na výlety (1000 pro každou třídu) 

Keramická hlína, grazury 10 000 Malá do kroužků 

Příspěvek na školní výlety 20 000 Comorková pro každou třídu 

Keramická pec pro MŠ 20 000 Mařáčková příspěvek na pec 

Interaktivní program pro 8.9. roč. 1 000 Wolfová program, který přiblíží žákům moderní dějiny 

Anglické divadlo 2 500 Kosinová program v angličtině 

Finanční dar škole   20 000 
  celkem: 186000 
   

 
 



Diskuse: p. Comorková navrhla rodičům možnost vyzkoušet výuku žáků ve třídě, nebo 
případně požádat prarodiče žáků, zda by nepřišli odpoledne číst dětem do 
školní družiny pohádku. 

 Rodiče se domluvili na neformálním posezení s ředitelem školy, předběžný 
termín byl stanoven na 18. 2. 2016. Informace rozešle paní Rozdolská. 

 
Závěr:  Valná hromada: 

Projednala a schválila výroční zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za rok 
2015. 
Projednala a schválila návrh rozpočtu na rok 2016. 
 
 

 
    
V Hradci Králové       Zuzana Katerová 
14.1.2016        předsedkyně Spolku 


