
 
Zápis z Členské schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč  
 
 
Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč byla svolána dne 17.3. 2016 ve 20.00 v salonku 
restaurace Ta Pravá v Zelenči.  
 
Přítomno bylo 11 členů (jmenný seznam viz příloha 1). Ke dni 17.3. 2016 byl počet členů spolku 173.  
 
Účel svolání členské schůze:  
 
1. Splnění povinnosti vyplývají ze stanov spolku, Čl. VI, bod 3.  

2. Přednesení výroční zprávy kontrolní komise k činnosti a hospodaření spolku v roce 2015.  

3. Volba nového výboru spolku.  

4. Volba nové kontrolní komise.  

5. Diskuze k organizaci a přípravě pravidelných akcí spolku.  
 
Program a bodový zápis ze schůze  
 
1. Zahájení, uvítaní členů, sepsání prezenční listiny.  

2. Přednesení výroční zprávy kontrolní komise k činnosti a hospodaření spolku v roce 2015 – viz 
příloha č. 2. Dle doporučení komise panuje mezi členy shoda v názoru na zvýhodnění členů – buď 
finanční anebo předností v účasti (tábor, přednášky, školní klub) – chceme, aby členové cítili podporu 
a smysl ve členství. S tím souvisí také to, že je třeba pracovat na vedení a aktualizaci členské základny 
– je s tím spojena velká a komplikovaná administrativa a výsledný efekt není úměrný vynaloženému 
úsilí – zde je úkol pro nový výbor – jak zjednodušit a zlepšit správu členské základny – Platit členský 
příspěvek pouze převodem na účet? Členskou základnu povede p. účetní? Apod.  
 
3. Volba nového výboru:  
 
Kandidáti do výboru: Naďa Weiserová, Luboš Soustružník, Lenka Kvěchová, Martina Jindrová, Lucie 
Gabrielová, náhradnice H. Fučíková  
Skrutátorkou zvolena M. Schovánková  
Výsledek hlasování: Ano (všichni kandidáti se stanou členy výboru) - 11  
Ne – 0  
Nikdo se nezdržel hlasování  
Výsledek hlasování: Ano, uvedení kandidáti byli zvoleni členy výboru Spolku.  
E. Hrdinová svolá počátkem dubna schůzku nového výboru, kde dojde k volbě předsedy a 
místopředsedy, předání materiálů a dokumentů a výbor si dohodne rozdělení činností.  
 
4. Volba nové kontrolní komise:  
 
Kandidátky do výboru: P. Moravečková, I. Kománková, A. Sládečková  
Skrutátorkou zvolena M. Schovánková  
Výsledek hlasování: Ano (všechny kandidátky se stanou členkami KK) - 11  
Ne – 0 

 

 



Nikdo se nezdržel hlasování  
 
Výsledek hlasování: Ano, uvedené kandidátky byly zvoleny členkami KK Spolku.  
 
5. Diskuze k organizaci a akcím spolku:  

 

- Letní tábor – naplněná kapacita, vše se vyvíjí podle plánu  

- Den dětí – přesunutí termínu na 10. 6. a změna – s ohledem na zvyšující se věk našich namísto 
tradiční akce se stanovišti na hřišti připravíme program s diskotékou v restauraci Zéland, program 
připravují P. Moravečková a D. Červenclová, organizaci programu na hřišti pro menší děti nabídneme 
jiným subjektům  

- Běh pro zdraví – L. Majer nemůže, přípravu a organizaci přebírá E. Hrdinová  

- Školní akademie – třeba rozmyslet, jaký dárek na rozloučenou dáme odcházejícím deváťákům  

- Dokumenty spolku – účetnictví – požádáme p. ředitelku, zda je možné uschovat šanony s 
účetnictvím v prostorách ZŠ, kde budou k dispozici k nahlédnutí.  

- Prostor pro větší děti – spolek bude do budoucna usilovat o získání prostoru pro setkávání větších 
dětí, takové místo zatím v Zelenči chybí a bylo by škoda propásnout příležitost a nechat děti odejít 
jinam ¨  

- Vzdělávací přednášky – 18.5. přednáška p. I. Špaňhelové na téma Mladší školní věk – puberta klepe 
na dveře  
 
6. Ukončení schůze.  
 
V Zelenči 17.3.2016  
 
Zápis provedla: Eva Hrdinová  
 
Kontrola zápisu: Petra Moravečková, Naďa Weiserová, Daniela Červenclová  
 
 
Veškeré podklady, tj. seznam členů spolku k 16. 6. 2014, seznam přítomných členů, zpráva kontrolní 

komise jsou připraveny k nahlédnutí u předsedkyně Spolku p. E. Hrdinové, Okružní 942, Zeleneč. 


