
Schůzka výboru spolku 20.5.2014, 20,00 h, Zeleneč 
 
Přítomni: J. Goldschmied, M. Jindrová, M. Košatková, P. Moravečková, A. Sládečková, E. Hrdinová  
 
Program a zápis: 

1) Nové stanovy - přepracované stanovy (přepracoval M. Fučík, P. Moravečková) doplněny ve 
Článku VI. Členská schůze, bod 5 – počet členů pro schopnost schůze usnášení se byl 
výborem stanoven na 10 členů s ohledem na obvyklou účast členů na schůzích. 
Název spolku – pokud do 16.6. nikdo nepodá  jiný návrh, název zůstane Spolek rodičů a 
přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 
Hlasování o změně stanov proběhne na Členské schůzi 16.6., P. Moravečková připraví plné 
moci ke 31.5., aby se ke členům dostaly s dostatečným předstihem kvůli potřebné 
nadpoloviční většině)  
 

2) Předsedkyní spolku byla zvolena E. Hrdinová (jednohlasně, 4 pro, 1 se zdržel) 
Místopředsedou spolku byl zvolen J. Goldschmied (jednohlasně, 4 pro, 1 se zdržel) 
Doba trvání funkce – 1 rok  
 

3) Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – 16.6. v 16.00 
E. Hrdinová spolu s p. ředitelkou představí spolek rodičům, ti budou vyzváni ke vstupu do 
spolku (upravená přihláška ve složce dokumentů na lavici) a k vybrání třídních koordinátorů  
Placení členských příspěvků: 
200 Kč na školní rok za 1 člena, třeba zaplatit do 30.11., pokud nedojde k zaplacení, budou ke 
31.12. vyškrtnuti /nezapsáni   
 

 
4) Rozdělení agendy mezi členy výboru 

J. Goldschmied -  vedení třídních koordinátorů, administrativní podpora (finanční sbírka,   
      darovací smouvy), event. správa e-stránek 

             A. Sládečková – obstarávání členské základny, správa a rozdělování příchozí pošty,        
                    administrativní  podpora, příprava podkladů k účetnictví, spolupráce s p. Švárovou 

M. Jindrová – koordinace akcí školy a spolku, vedení kalendáře akcí 
M. Košatková -  správa odchozí pošty, infomaily členům, zajištění elektronické komunikace, 

tvorba a úprava nástěnky a informačních materiálů (předán klíček od nástěnky u hlavního 
vchodu do ZŠ, druhý má N. Wieserová) 

E. Hrdinová – komunikace s vedením školy, správa skladu (materiál na akce, dárky, 
občerstvení, předána Makro karta) koordinace akcí spolku a školy 

  
5) Blížící se akce  

30.5.2014 Den dětí – organizuje J. Náhlovská, většina zůstává pod vedením P. Moravečkové  
  

6) Otázky do budoucna : 
Možnost zavedení benefičního programu pro členy spolku 
Aktivita spolku na Facebooku, možnosti Internetu 
Dohoda s Weiserovými na fotografování akcí a zveřejňováním fotografií na webu 
 

7) Další schůzka výboru 8.6. 2014, místo bude upřesněno. 
 

¨ 
 
Zápis provedla E. Hrdinová 



Kontakty na členy výboru: 
E. Hrdinová                 evafrnkova@yahoo.com                             tel 725 067 896 
J. Goldschmied            jan@goldschmied.cz                                   tel 603 489 697 
M. Jindrová                  priegelhofova@centrum.cz                         tel 603 410 126 
M. Košatková                michaela.kosatkova@hornbach.com         tel 602 200 099  
A. Sládečková               sladeckovaa@post.cz                                 tel 604 844 804    
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