
Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 

Datum konání a místo konání: 20.9.2015, Zeleneč  

Přítomni: celkem 6 osob 

Členové výboru : E. Hrdinová, M. Jindrová, M. Košatková, N. Weiserová  

Náhradnice: A. Sládečková 

Kontrolní komise: P. Moravečková 

 

Program schůze a zápis: 

1. Projednání možnosti žádosti o grant z EU na Školní klub – MPSV vypisuje možnost požádat o 

grant, který přesně kopíruje potřeby našeho klubu, v případě získání dotace by Šk. klub mohl 

fungovat ze cenu, která se přiblíží ceně školní družiny – vznesen návrh na vytvoření dotazníku 

pro rodiče budoucích čtvrťáků, zda mají o službu Klubu do budoucna zájem (o dotaci se může 

žádat na pokrytí dvou školních let, tj. 2016/17 a 2018/19).  

Následuje hlasování výboru, zda souhlasí s podáním žádosti (za předpokladu, že výsledkem 

dotazování bude minimálně dvojnásobné překročení počtu dětí, na které budeme žádat o 

dotaci, v plánu je žádat o dotaci na 25 dětí, tj. bude třeba alespoň 50 kladných odpovědí. 

Hlasování: Budeme žádat o grant při splnění výše uvedené podmínky?  

Ano 3  – Ne 0 – zdržela se 1 – Výsledek ANO Koordinátorkou projektu a garantem vytvoření 

žádosti bude paní Jana Schierlová, za Spolek budou dále jednat N. Weiserová a E. Hrdinová 

2. Nové stránky Spolku – díky P. Moravečkové a panu Malevičovi máme nové stránky a novou 

emailovou adresu, během podzimu přejdeme z gmailu na novou doménu, noví členové už 

budou osloveni z nové adresy, přebírá A. Sládečková 

3. Členské příspěvky – evidence zůstává A. Sládečkové 

4. Stan – na táboře se definitivně rozbil párty stan, budeme kupovat nový, potřeba bude až 

v květnu, v případě, že se objeví někde stan za dobou cenu, koupíme ho hned nebo budeme 

hledat nějaký za dobrou cenu 

5. Drakiáda – přebírá M. Jindrová a koordinátoři 2. tříd, Spolek organizuje soutěž jablečných 

koláčů a občerstvení (buřtguláš, čaj nebo šťáva) 

6. Školní ples – opět organizuje P. Moravečková, termín zamluvený v Zélandu, sháníme 

sponzory, s tombolou vypomůže E. Hrdinová 

  

 


