
Schůzka výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč 

Datum konání a místo konání: 20.5.2015, Zeleneč  

Přítomni: celkem 6 osob 

Členové výboru : E. Hrdinová, M. Jindrová, M. Košatková, L. Gabrielová, A. Sládečková,  

Náhradnice: N. Wieserová 

 

Program schůze a zápis: 

1. Volba předsedy a místopředsedy: 

Skrutátorem zvolena jednohlasně N. Weiserová 

 

Předsedou Spolku byla zvolena E. Hrdinová. – počet hlasů:   4 pro, 0 proti, 1 se zdržel  

 

Předsedkyně E. Hrdinová podala návrh na výměnu 1 člena výboru Spolku – N. Weiserová 

nahradí A. Sládečkovou – návrh přijat jednohlasně všemi členy výboru 

  

Místopředsedou Spolku byla zvolena N. Weiserová - 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

 

Doba trvání funkce předsedy a místopředsedy je 1 rok od volby nebo do odvolání. 

 

2. Ukončení školního roku – Školní Akademie 23.6.2015 

Tombola a zajištění občerstvení proběhne zcela v režii rodičů 3. ročníků, koordinátoři už o 

tom vědí a jsou připraveni. Luboš Soustružník přislíbil pomoc s výběrem a potiskem 

flashdisků – (dárků) pro odcházející žáky 9 a 5 ročníku, výbor souhlasí  

 

3. Tábor Spolku – kapacita naplněna, zaplacena záloha v místě konání, dále se bude řešit 

v průběhu července. Návrh E. Hrdinové na přijetí K. Šedy na tábor vzhledem ke složité 

rodinné situaci, Spolek uhradí náklady na jeho pobyt v případě souhlasu rodičů s tím, že se 

Kryštof Šeda bude chtít tábora zúčastnit. 

 

4. Pasování prvňáčků – proběhne 1. září 2015, v režii současných 2. ročníků, dotaz na tř. učitele, 

jaký dárek – knihu doporučují, Spolek zaplatí a věnuje dětem při pasování 

 

5. Členská schůze – bude svolána v září/říjnu 2015, součástí bude schválení změn ve stanovách 

spolku dle doporučení Ing. Jany Švárové  

 

6. Třídní schůzky budoucích prvňáčků 22.6. 2015 v 16.00 – N. Weiserová představí rodičům 

Spolek a jeho fungování, vyzve rodiče ke vstupu do Spolku. 

 

7. Výbor jednohlasně schválil finanční odměnu pro účetní spolku paní Ing. Janu Švárovou ve výši 

5.000 Kč. 

 

Zápis provedla: E. Hrdinová                                                  Kontrola: A. Sládečková, N. Weiserová 



 
 
 


