
Schůzka výboru spolku 8.6.2014, 20,00 h, Zeleneč 
 
Přítomni: J. Goldschmied, M. Jindrová, M. Košatková, A. Sládečková, E. Hrdinová  
 
Program schůze a zápis: 
 

1. Sklad – uklizený, předán E. Hrdinové (předala A. Bendová, P. Moravečková) 

Připomenutí, že je stále třeba shánět ceny 

Klíče od školy – vyžádat od paní ředitelky na schůzce (E. H.) 

2. Název spolku – návrhy do 10.6., pak budou návrhy sepsány a vybrán vítěz (E.H.) 

3. Dlužníci – A. Sládečková s J. Golschmiedem  

A.S. vypracuje seznam dlužníků, ten J.G. přepošle koordinátorům a ti na třídních schůzkách 

vyzvou dlužníky k zaplacení nebo alespoň k vyjádření, že chtějí ukončit členství, padlo 

rozhodnutí platbu neodkládat, aby neplatili na podzim 2x200Kč 

Členské příspěvky 2014/15 – pečlivější systém? Návrhy – připravená tabulka se členy, ti při 

platbě podepíší, koordinátoři mohou příspěvky vybírat na tř. schůzkách  

A.S. probere s p. Švárovou formality – příjmový doklad. 

       4.    16.6. Třídní schůzky 

              11.6. pošle E. H. nové stanovy, plnou moc A.S. – dle návrhu P. Moravečkové (Google mail)            

pošle A.S. všem členům email s žádostí o účast na Valné hromadě a formulář plné moci k hlasování, 

aby měl každý čas na přípravu a rozmyšlenou, zda dorazí., J.G. bude o všem informovat koordinátory                 

              a. 16.00 Schůzky s rodiči budoucích prvňáčků – E.H. spolu s paní ředitelkou půjde představit                                                                                                          

spolek a vyzve rodiče, aby vstoupili, oslovíme nové koordinátory 

               b. 17. 00 – 18.00 Tř. schůzky 1. – 9. Třída – J.G. pošle 13.6. koordinátorům info – valná 

hromada – plné moci, dlužníci, tábor, školní Akademie  

              c. 18.00 Školní rada, Valná hromada – hlasování o změně stanov 
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5. 19. 6. v 16. 30 Školní Akademie  

Spolek zajišťuje občerstvení – dostali za úkol koordinátoři 2. tříd – buřty (kde bude ohniště?) , 

pivo, malinovka  

Tombola a dárek, rozloučení s odcházejícími žáky 9.  a 5. třídy  E. H. se poradí s P. M. a paní 

ředitelkou (návrhy flashdisc, lístek do kina, dort, šampáňo…) 

 

6. Tábor – E. H. probere s P. M, objevily se dotazy na program a placení 

 

7. 1. 9. 2014 Vítání prvňáčků – zajišťují koordinátoři 1. tříd – A. Sládečková,N. Weiserová 

Místo konání – školní zahrada, při špatném počasí tělocvična 

70 prvňáčků 

Zařídit – placky, dárek, občerstvení? 

Pasování: Petra M. – šašek, N. Weiserová – princezna, M. Husinec – král? (osloví ho E. H., do 

konce června)  

  

8. 2. 6. Oficiální otevření nové tělocvičny 


