
Zápis schůze výboru 14.4.2016 ve 20.00, restaurace Ta Pravá 

Počet zúčastněných 6:  z toho 5 členové výboru: L. Gabrielová, L. Kvěchová, N. Weiserová, M. 

Jindrová,  L. Soustružník, bývalá členka výboru E. Hrdinová viz Prezenční listina  

1. Řešení agendy předsedy Spolku kvůli předání:   

a. Zápisy z rady rodičů 

b. Zápis ze schůze výboru včetně podepsané prezenční listiny 

c. Valná hromada 1x ročně, z ní prezenční listiny a zápis, usnášeníschopná víc než 10 

členů 

d. Datová schránka – veškeré dokumenty se odesílají datovou schránkou, není 

nastaveno upozorňování 

e. Stanovy se v případě změny musí odeslat na rejstříkový soud 

f. Pokladnu vede zatím předseda – fyzicky doma, cca 19.000,- v hotovosti 

g. Účetnictví dělá včetně daní pí. Švárová 

h. Šanony s účetnictvím a dalšími dokumenty spolku se po domluvě P. Moravečkové s p. 

ředitelkou uloží v ZŠ 

i. Všechny kontakty na členy jsou ve Forpsi 

2. K dnešnímu dni: 275 členů 

3. Agendu Andrey Sládečkové – členská základna, výběr příspěvků, vymáhání – přebírá Lucie 

Gabrielová 

4. Výbor má na starost sklad ve škole a má k dispozici klíče 

5. Organizace akcí jak školních, tak externích – cílem je, aby každá akce měla svého 

organizátora, který bude mít svůj team a bude včas všechny upozorňovat 

6. Sklad – Lenka Kvěchová 

7. Nůžkový stan – objedná Eva Hrdinová 

8. Koordinátoři – agitace již v květnu v budoucích 1.třídách na úvodních třídních schůzkách, bylo 

by dobré předem vytipovat 1-2 koordinátory a také rozdat přihlášky pro nové členy, ideálně 

hned vyplnit a přijmout, vysvětlit co Spolek dělá, znovu i 1.9. Před každými třídní schůzkami 

se domluví s pí. Sobotovou termín konání, pošle se info koordinátorům, co mají na schůzkách 

sdělit rodičům, co je aktuální v daném čtvrtletí. V případě Konzultací (podzimní a jarní termín) 

se posílá info koordinátorům se zápisem z Rady rodičů a ti rozešlou rodičům ze svých tříd., 

Zápis se rozesílá koordinátorům po každých třídní schůzkách, ukládá se do šanonu.  

9. Zaktualizovat přihlášky na webu, je na nich pravděpodobně datum, vynechat 

10. Akademie – vybrat dárky pro 9.třídy 

11. Akce, které mají na starost jednotlivé ročníky:  

a. Jarmark 1.tř 

b. Drakiáda 2.tř. 

c. Pasování, 3.tř 

d. Akademie, 4.tř. 

12. Měli bychom někde jasně uvést, že spolek sám pro sebe využívá pouze členských příspěvků, 

vše ostatní je formou darů (výtěžku) a to je určeno pouze pro jednotlivé akce 

13. Dětský den 10.6. – v nové podobě, napsat PR článek – organizuje Petra Moravečková 

14. Nástěnkář – Martina Jindrová – aktuálně – Den dětí a Běh  

15. Běh – organizují Hrdinovi, v roce 2017 se vrací Luboš Majer 

16. Shoda výboru na podpoře místních podnikatelů 

17. Akademie 23.6. – dárky 9tř. a občerstvení, zaúkolovat aktuální ročník, aby donesl koláče 

 



Volby předsedy a místopředsedy: 

Volba skrutátora – 5 členů výboru jednomyslně pro Eva Hrdinová 

Volba předsedy – 4 pro/1 se zdržel/ proti 0 – zvolena Naděžda Weiserová 

Volba předsedy - 4 pro/1 se zdržel/ proti 0 – zvolen Luboš Soustružník 

 

Kontakty 

737799411 Luboš Soustružník 

602872547 Lenka Kvěchová 

606206620 Naďa Weiserová 

 

Zápis vytvořila: N. Weiserová 

Kontrola zápisu: E. Hrdinová  


