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ZÁPIS Z 11. SCHŮZE SHROMÁŽDĚNÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ A MŠ 
NAČERADEC, OKRESE BENEŠOV (DÁLE SRPŠ NAČERADEC, z.s.) 

 
Datum konání: 27. září 2016  
Místo konání: ZŠ a MŠ Načeradec, Lhotecká 270, 257 08 Načeradec 
Čas konání: 15.00 hodin 
 
 Dne 27. září 2016 proběhla 11. schůze SRPŠ Načeradec, z.s.. Zápis provede Helena 
Kůrová a ověřovatelka zápisu byla pověřena paní Zuzana Píšová. 
 
Host: Ing. Bc. Jana Beránková, ředitelka ZŠ a MŠ Načeradec 
 
Program shromáždění: 
1. Zahájení 
2. Schválení příspěvků na školní rok 2016/2017 
3. Schválení příspěvků na akce ZŠ Načeradec ve školním roce 2015/2016  
4. Schválení příspěvku na plavecký kurz pro děti ZŠ Načeradec 
5. Schválení termínu konání velikonoční besídky v roce 2017 (návrh – 9. 4. 2017 od 13.00 
hodin) 
6. Diskuse 
7. Příloha- prezenční listina 
 
Bod 1 
 Shromáždění zahájila předsedkyně sdružení Helena Kůrová, která zároveň všem 
poděkovala za velmi dobrou spolupráci a za účast na schůzi. 
 
Bod 2 
 Shromáždění SRPŠ schválilo příspěvek od rodičů ZŠ Načeradec na školní rok 
2016/2017 ve výši 250,- Kč a od rodičů MŠ Načeradec ve výši 200,- Kč. 
 
Bod 3 
 Shromáždění SRPŠ schválilo finanční příspěvky na následující akce:  
 

• na dopravu žáků na fotbalový McDonald Cup ve Vlašimi ve výši 276,- Kč, 
• na krajské a celostátní kolo vědomostní soutěže EURORÉBUS ve výši 1.892,- Kč, 
• na dopravu do krytého bazénu do Vlašimi – příprava na sportovní soutěž žáků ve výši 

1.056,- Kč, 
• na dopravu na plavecko-běžecký pohár Benešov ve výši 322,- Kč, 
• na cestovné pro žáky na Dějepisnou a zeměpisnou olympiádu ve výši 197,- Kč, 
• na cestovné pro turistický kroužek při ZŠ Načeradec ve výši 1.076,- Kč, 
• na cestovné na soutěž ve vybíjené ve výši 603,- Kč, 
• na dopravu pro žáky 2. stupně na výlet do Hulic ve výši 2.408,51,- Kč, 
• pro žáky 1. stupně na Mistrovství České republiky základních škol do Zlína- 3denní 

soutěž ve výši 5.200,- Kč, 
• na akci „Dobrých přátel není nikdy dost“ (již tradiční akce školy) ve výši 1.300,- Kč, 
• na výtvarné potřeby na školní rok 2016/2017 ve výši 13.846,- Kč. 
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Bod 4 
 
 Shromáždění SRPŠ schválilo příspěvek na kurz plávání pro žáky 2. – 3. třídy ve výši 
16.000,- Kč. 
 
 
 
 
Bod 5 

Shromáždění SRPŠ se dohodlo na spoluorganizování velikonoční besídky 9. 4. 2017 
od 13.00 hodin v budově ZŠ Načeradec. SRPŠ Načeradec z.s. zajistí občerstvení a věcné 
dárky pro děti školy a mateřské školy. Příprava tělocvičny proběhne dne 9. 4. 2017  od 11.30 
hodin, všichni členové SRPŠ budou informováni SMS zprávou. 

 
Bod 6 
 

Paní ředitelka Ing. Beránková informovala shromáždění o přípravě intenzivního kurzu 
anglického jazyka s rodilými mluvčími v termínu od 3. 10. – 7. 10. 2016, a také o aktuální 
situaci kurzu lyžování, který v letošním školním roce nebude realizován. 
 
 
Bod 7 

Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina. 
 
 
Zapsala: Kůrová Helena, v.r. 
 
Ověřila: Píšová Zuzana, v.r. 
 
 
 
V Načeradci dne 27. září 2016 
 


