Zápis z Členské schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč
Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč se konala dne 14.10. 2018 od 19 hod.
v prostorách Junior klubu na fotbalovém hřišti v Zelenči. Svolal ji současný Výbor spolku. Předsedal ji
Luboš Soustružník, který ji též zahájil.
Přítomno bylo 24 členů. Ke dni 14.10. 2018 byl počet členů spolku 234. Schůze byla
usnášeníschopná.
Program schůze:
1. Zahájení, uvítaní členů, sepsání prezenční listiny.
2. Volba Radky Mičkové do kontrolní komise.
Skrutátorkou zvolena Naďa Weisserová.
Výsledek hlasování:
Ano - 24
Ne – 0
Nikdo se nezdržel hlasování
Výsledek hlasování: Ano, uvedená kandidátka byla zvolena novým členem Kontrolní komise Spolku na
období 3 let, tj. do 31.12.2021. Členy kontrolní komise jsou: P.Moravečková, A.Sládečková,
R.Mičková.
3. Prezentace organizačních změn ve Spolku, představení nové koncepce fungování Spolku.
Nový kandidát do výboru: Radka Otová
Volba byla zpochybněna P.Moravečkovou, O.S.Novákovou a M.Schovánkovou z důvodu neuvedení
této věci do programu schůze. Bylo poukázáno na to, že volbu je nutno oznámit předem, aby měli
všichni členové možnost se v případě zájmu o členství ve výboru přihlásit. Dále bylo poukázáno na
nejasnost ohledně délky voleného období pro členy výboru. V souvislosti s tímto byla otevřena
problematika stanov – velmi stručné a nejasné. M.Schovánková se nabídla, že případně doplní
stanovy Spolku. V souvislosti s tímto bodem bylo dohodnuto toto:
Výbor a) zjedná nápravu ohledně nejasnosti o délce funkčního období současných členů
Výbor b) svolá novou členskou schůzi, na které bude volen celý výbor spolku
Radka Otová prezentovala návrh strategie Spolku a tzv. kuchařku akcí, ve které jsou podrobně
popsány nezbytné úkony a informace k akci (Pasování prvňáčků). Návrh, že podobná kuchařka by se
připravila na každou školní akci, kde to dává smysl. Martina Jindrová s Lenkou Kvěchovou by
podobnou kuchařku vytvořily též pro akci Pouť do Svémyslic.
Následovala diskuze nad prezentovanými změnami, nápady a návrhy.
4. Olga Sadilová Nováková vnesla dotaz na zajištění inventarizace majetku Spolku. Iva Kománková
doporučila určit člena Výboru Spolku, který bude za to zodpovědný. K tomu byl podán návrh na
zřízení jiného prostoru skladu v obci. Výbor zjistí ve spolupráci s obcí možnosti změny.

5. Další dotaz se týkal likvidace starých elektrospotřebičů ve skladu. Výbor zajistí.
6. P.Moravečková měla poznámku, že je důležité zapracovat na kooperaci s ostatními spolky
v Zelenči (např. s fotbalisty). Dále se diskutovalo o využívání hudební zkušebny a obtížích s realizací
posilovny pro -náctileté.
K tomu se připojil návrh na zlepšení kooperace s MŠ v Zelenči. Bylo doporučeno určit ve výboru
koordinátora pro MŠ, který by tuto součinnost zajistil. V návrhu byla uvedena Zlata Nácovská nebo
Olga Sadilová Nováková.
7. Projednána otázka benefitů pro členy Spolku. Zatím bez konkrétního výsledku.
8. Byl vnesen dotaz od I.Kománkové ohledně řešení školních problémů (kázeň, prospěch, šikana atd.)
s výborem Spolku. Doporučeno řešit tyto věci napřímo s koordinátorem či na Radě rodičů. V
souvislosti s tímto tématem je potřeba více propojit učitele s koordinátory, vzájemně pochopit své
role a využívat je.
9. Luboš Soustružník odprezentoval připravovanou akci Oslavy 100 let v obci a vyzval k aktivní i
pasivní účasti na ní v programu Spolku.
10. Vyjmenování dalších akcí Spolku do konce roku 2018:
21.10. 2018 oslavy 100 let našeho státu (L. Soustružník)
24.11. 2018 ples školy (P. Moravečková, D. Červenclová)
29.11. 2018 tvořivá dílna v Juniorklubu (K. Soustružníková a senioři pro děti)
6. 12. 2018 setkání seniorů ve škole (D. Červenclová moderátor, občerstvení L. Kvěchová, M.
Ševčíková)
11.12. 2018 Vánoční jarmark (4. ročníky)
Leden- únor 2019 plánována přednáška: zájem o téma kyberšikany, jak s mobily a dětmi (psycholog)
11. Ukončení schůze.

V Zelenči 14.10.2018

Zápis provedla: Martina Jindrová
Kontrola zápisu: Lucie Gabrielová, Lenka Kvěchová, Radka Otová

Do doby než bude zvolen nový výbor jsou veškeré podklady, tj. seznam členů a presenční listina k
dispozici k nahlédnutí u Radky Otové, Revoluční 1046, Zeleneč.

