
Schůzka SRPDŠ                                                                       Datum: 19. září 2022

Účastníci:
zástupci ZŠ Unhošť: 
PhDr. Radka Plasová - ředitelka školy
Ing. Lenka Bujdová - zástupkyně pro 2. stupeň
Mgr. Leona Černá - zástupkyně pro 1. stupeň
zvolení zástupci jednotlivých tříd dle prezence
___________________________________________________________________________ 

1) V některých třídách stále chybí zástupce SRPDŠ

2) Příspěvek SRPDŠ – zůstává stejný 300Kč = 150Kč zůstává třídnímu učiteli a 150Kč jde na SRPDŠ – 
výroba šerp pro 1+9 třídu, rolba na lyžařský výcvik, dětský den, odměny, příspěvek do družiny 
(1.000Kč na oddělení) aj.

3) Škola v přírodě – jezdí se na více jak 5 dní, proto se už nejedná o výlet. Pak je potřeba mít s 
sebou více zaměstnanců a zdravotníka, který je - v případě zajištění školy v přírodě přes CK nebo 
agenturu - již v ceně.

4) Lyžařský výcvik – jedná se o personálně složitější výlet, proto jezdí pouze starší ročníky. Je 
potřeba zajistit instruktora a zdravotníka.

5) Rozpočet školy – 3,8 milionů (zálohy za plyn 3,5 mil., zálohy za elektriku 1,5 mil., zálohy na vodu, 
nákup hygienických potřeb aj. = potřeby školy jsou 7 mil.)

6) Výlet do Anglie – uvažuje se o termínu 5/2023, zjišťují se ceny na osobu z důvodu velkých 
cestovních nákladů. Dotaz od p. Novobilské, zda by bylo možné vypočítat cenu na žáka a poslat 
rodičům, aby měli představu, kolik výlet cca bude stát.

7) Rozpočet financí SRPDŠ – seznámení s rozpočtem financí na školní rok 2021/2022, zůstatek činil 
122 tisíc.

8) Schvalování příspěvků - hromadně odsouhlaseno 60 tisíc Kč (částka není finální), vzhledem 
k ponížení nákladů za účtování za darovací listiny, se letos schválila jedna částka, ze které se bude
čerpat v průběhu roku. Tato částka bude zaslána ke schválení zřizovateli. Na konci školního roku 
dojde k vyúčtování této částky.

Z     částky se bude čerpat na následující akce:  

Adaptační kurz 6. třída – doprava



Lyžařský kurz – rolba, přednáška

Cizojazyčné časopisy – Aj, Nj, Rj

Klub mladého diváka – doprava 

Pasování 1. třídy – šerpy

Rozloučení 9. třídy – šerpy

Vánoční akce

Dětský den

Dále byl odsouhlasen příspěvek na následující akce, ty se již řeší samostatně:

Pro potřeby žáků – školní družina

Pasování prvních ročníků na čtenáře

Motivační knihovna pro první stupeň 

9) Žáci z Ukrajiny – momentálně je celkem 19 žáků v ŽS Unhošť, nejvíce v 9. ročníku. Ve čtvrtek 
22.9.2022 proběhne v prostorách školy schůzka s ukrajinskými rodiči s tlumočníkem.

10) Ostatní 
- Neplatiči SRPDŠ – výlet rozúčtovat a částku připočítat neplatícímu žákovi.
- Wi-Fi – p. Svoboda: dotaz ohledně nákupu volných dat pro syna (5.C.), pro školní výuku je 

volná Wi-Fi pro žáky. Na prvním stupni je zákaz používání mobilních telefonů, na druhém 
stupni pouze o velké přestávce

- Školní řád – podání návrhu na zákaz žvýkaček, pokrývek hlavy a nošení kapucí (2. stupeň)


