
Členská schůze Spolku rodičů a přátel základní školy a mateřské školy v Zelenči 

Datum a místo konání: 10.4. 2019 od 19h ve výdejně Mstětická, ZŠ Zeleneč 

Členskou schůzi svolal současný výbor spolku, předsedala jí předsedkyně Radka Otová 

Přítomno bylo 14 členů, pro schvalování bodů dle programu byly dále dodány 3 plné moci od 

nepřítomných členů 

Pro účely hlasování skrutátorem zvolena Zlata Nácovská 

Ke dni 10.4. byl počet členů spolku 236, schůze byla usnášeníschopná. 

Program: 1. schválení nových stanov 

    2. schválení hospodaření za rok 2018 a předložení zprávy Kontrolní komise 

    3. schválení rozpočtu pro rok 2019  

    4. diskuze o strategii spolku pro období 2019-2021 

                 5. další – podněty, nápady, připomínky  

 

Předsedkyně Radka Otová zahajuje schůzi oceněním členů výboru. Také všichni přítomní děkují Radce 

Otové za skvělé vedení. Všechny materiály k bodům programu byly rozeslány mailem členům Spolku 

předem. 

1. Stanovy: 

 Se změnami všichni seznámeni posláním návrhu stanov mailem, byla možnost připomínkovat. 

Navržené připomínky/úpravy: 

- počet členů  výboru: 5 

- o výši a splatnosti členského poplatku rozhoduje členská schůze (současná výše členského poplatku 

zůstává nezměněna a činí Kč 200,--) 

- drobné formální úpravy prezentované M. Schovánkovou 

Hlasování o navržených změnách ve stanovách: pro 17 hlasů, proti 0. Nové stanovy spolku byly 

jednohlasně schváleny. 

Poděkování Markétě Schovánkové a Radce Otové, které pracovaly na novém znění stanov. 

2. Hospodaření Spolku v roce 2018: 

V roce 2018 byl výsledek z činnosti spolku Kč 6 235,40. Celkový výsledek včetně nedaňových příjmů a 

výdajů je Kč 95 405,40.   



Hotovost na běžném  účtu na konci roku 2018: Kč 381 092,29 

Hotovost v pokladně na konci roku 2018: Kč 27 904,-- 

Evidence hmotného majetku: Kč 9 788,-- 

V r. 2018 proběhla také inventura drobného majetku Spolku ve skladu v budově školy. Poděkování 

Olze Novákové, Luboši Soustružníkovi, Lence Kvěchové. 

Systém Fungování skladu nastaven tak, aby zůstal systém a přehled ve věcech - zajišťuje Lenka 

Kvěchová. 

Předložena byla dále zpráva Kontrolní komise (poděkování Radce Mičkové, Andree Sládečkové a 

Petře Moravečkové). Připomínky a opravy jsou řešeny (Radka Otová). 

S účetní  uzávěrkou a zprávou kontrolní komise za rok 2018 všichni jednohlasně souhlasí. 

3. Rozpočet pro r. 2019: 

Veškeré předpoklady a princip sestavení rozpočtu prezentován všem členům v předem zaslaných 

materiálech na členskou schůzi. 

Stručně zopakovány zásadní principy: rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, investice financovány 

z nakumulovaných prostředků. O výši výtěžku z plesu, která bude věnována ZŠ/MŠ Zeleneč bude 

rozhodovat výbor na základě skutečných výsledků hospodaření v r. 2019. 

Dále upozorněno na následující:  

- velkou položkou ve výdajích jsou dary pro 1. a 9. třídy. Bude řešena spoluúčast především 

nespolkových rodičů. 

Aktuálně se jedná s ředitelkou školy o bonusovém programu, který by mohl v mimoškolních akcích 

přinést výhody právě dětem rodičů, kteří jsou členy Spolku. Na základě doporučení bude proti 

předloženému rozpočtu navýšena investice do mobilního ozvučení cca o Kč 5000,--. 

Hlasování o rozpočtu na r. 2019: pro 17 hlasů, proti 0, s předloženým rozpočtem včetně navýšení 

investice do mobilního ozvučení všichni jednohlasně souhlasí.  

 

4. Strategie spolku 2019-2021: 

S dokumentem strategie spolku na r. 2019-2021 byli všichni členové také seznámeni předem. 

Přítomní členové nemají k navržené strategii výhrady. Diskutovalo se o aktuálních problémech a 

možných formách spolupráce s MŠ/ZŠ. 

 

 

 



 

5. Další – podněty, nápady, připomínky: 

Téma obnovy dětských hřišť:  Olga Nováková informuje o tomto projektu, cílem je po jednání s obcí 

na dětská hřiště umístit i herní prvky pro děti 8-12 let, aby nedocházelo k ničení hřišť pro nejmenší. Je 

možné jakékoli náměty dávat na Zastupitelstvo (do lokality U Kapličky návrh na umístění 

pingpongových stolů). 

Správa databáze členů Spolku - aktualizace se může ujmout Olga Nováková, k jednání s Lucií 

Gabrielovou. Výbor zváží. 

 

6. Ukončení schůze.  

 

V Zelenči  11. 04. 2019 

 

Zápis provedla: Lenka Kvěchová  

Kontrola zápisu: Radka Otová 

Veškeré podklady (tj. seznam členů, presenční listina, účetní závěrka, zpráva kontrolní komise, 

rozpočet, schválené stanovy jsou k nahlédnutí u Radky Otové, Revoluční 1046, Zeleneč).  

 


