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 2.12. 2018 od 19 hod. v prostorách Junior klubu na
fotbalovém hřišti v Zelenči.
Svolal ji současný Výbor spolku. Předsedal jí Luboš Soustružník, který ji též zahájil.
Přítomno bylo 16 členů, pro volbu nového výboru a kontrolní komise byly dodány 3 plné moci od nepřítomných členů.
Ke dni 2.12. 2018 byl počet členů spolku 239. Schůze byla usnášeníschopná.
Program schůze:
1. Zahájení, uvítaní členů, sepsání prezenční listiny.
2. Seznámení přítomných členů s hospodařením Spolku v roce 2017. Zároveň byla presentována i zpráva kontrolní
komise. Hospodaření Spolku je ztrátové o 30 380,-Kč za rok 2017. Dotaz Olgy Sadilové Novákové zodpovězen (ztráta
vytvořena akcemi Den dětí, Klub pro děti, Junior klub), rozpor dále vzniká časovým nastavením školního a kalendářního roku.
S účetní uzávěrkou a zprávou kontrolní komise za rok 2017 všichni jednohlasně souhlasí.
3. Informace o administrativních krocích, reakce na podněty ze členské schůze konané 14.10.2018 (Radka Otová):
a) je nutné doplnit požadované údaje do rejstříku spolků
b) Naďa Weiserová oficiálně podala rezignaci na funkci předsedy Spolku k datu 25.10. 2018 (běží dvouměsíční lhůta)
c) Radka Otová aktuálně drží pokladnu Spolku, není to volená funkce (aktuální stav pokladny, cca 25 000,- Kč)
d) postup při organizaci akcí - je možné si vybrat zálohu předem a potřebné věci nakoupit, vše řešit s pokladníkem, přesný
postup nutno vyřešit s účetní
e) nutné provést inventarizaci hmotného majetku ve skladových prostorech Spolku v budově ZŠ (jiné prostory zatím nejsou k
dispozici - prostor u tělocvičny je malý, popř. prostor v hlavní budově pod schody - jednáno s ředitelkou ZŠ, možné se zeptat na
zastupitelstvu - Petra Moravečková, popřípadě se informovat na prostory v MŠ - Faltusova), inventarizaci provede Olga
Sadilová Nováková a Lenka Kvěchová do konce r.2018. Bude vytvořen seznam věcí a zpřehlednění skladových prostor. Radka
Mičková - připomínka k průběhu inventarizací obecně (přítomna nestranná osoba)
f) jednohlasně schválena finanční odměna pro Janu Švárovou za vedení účetnictví, a to 5 000,-Kč za rok
g) informace o změnách ohledně možností zajištění občerstvení na akcích, objasněna situace ohledně délky funkčního období
současných členů výboru a kontrolní komise.
4. Volba výboru a kontrolní komise Spolku:
Skrutátorkou zvolena Naďa Weiserová. Kontrola součtu hlasů: Martina Jindrová
Výsledek hlasování:
nově zvolení členové výboru: Radka Otová (17 hlasů), Luboš Soustružník (16 hlasů), Lenka Kvěchová (14 hlasů), Daniela
Červenclová (12 hlasů), Zlata Nácovská (12 hlasů)
nově zvolení členové kontrolní komise: Andrea Sládečková (19 hlasů), Petra Moravečková (18 hlasů).
Funkce jsou voleny na období 3 let, tj. do 31.12. 2021.
Členy kontrolní komise jsou: P.Moravečková, A.Sládečková, R.Mičková (volena na členské schůzi 14. října 2018).
Dosavadní člen výboru - Lucie Gabrielová, bude i nadále vykonávat administrativní práci, přestože není členem výboru
(administrování členů Spolku a evidence plateb)
5. Diskuse a připomínky:
a) komunikace se školou skrze koordinátory - také informovat třídní učitele, zorganizovat setkání koordinátorů (Lenka
Kvěchová)
b) propojení komunikace mezi školou, radou rodičů a školní radou (zastoupena obcí, rodiči a školou), návrh Barbory Nové zorganizovat schůzku všech zmiňovaných subjektů
c) nejbližší akce: setkání seniorů 6.12. 2018 (D. Červenclová a M. Ševčíková, spoluorganizace se školou - p. Havelkovou jako
organizátor), Vánoční jarmark 11.12. 2018 - akce školy, 4. ročníky organizují občerstvení - zde se opakovaně nedaří domluvit
vhodnou organizaci akce, akce na r. 2019, co nás čeká, financování akcí, rozlišování akcí Spolku a akcí školy, na kterých se
Spolek podílí jen zčásti.
d) více probrat s paní ředitelkou akce školy a jejich propagaci skrze Spolek, konkrétně: Posezení u kávy (komu je akce určena,
jakou má akce atmosféru, smysl a cílovou skupinu, podrobnější informace o akci by rodičům pomohla). Aktuálně 3.12. 2018 téma kyberšikany (připomínky L. Gabrielová, D. Červenclová).
6. Ukončení schůze.
V Zelenči 2. 12. 2018
Zápis provedla: Lenka Kvěchová

Kontrola zápisu: Radka Otová

Veškeré podklady (tj. seznam členů, presenční listina, účetní závěrka, zpráva kontrolní komise jsou k nahlédnutí u Radky
Otové, Revoluční 1046, Zeleneč).

