
Zápis ze schůzky sdružení rodičů konané 8. 11. 2016 

Přítomni: 

Za sdružení: Heda Hulinová, Klára Kunzová, Josef Miltner, Dana Panatsi, Mirka 

Reitermanová, Renata Veselá, Eva Zavřelová 

Za ZŠ/MŠ:  Eva Havelková, Pavel Herold 

Program: 

1. Přechod ze „sdružení“ na „spolek“.  

- proběhl bez komplikací, čímž jsme splnili požadavky nové legislativy, 

- v souvislosti s novým názvem je nutné zajistit nové razítko, čehož se ujala Dana 

Panatsi.  

2. Bankovní účet spolku. 

- v souvislosti s nově zvoleným vedením spolku je třeba převést dispoziční práva, 

k bankovnímu účtu spolku z původního na nové vedení, 

- bylo dohodnuto, že k převodu dispozičních práv dojde současně s uložením vybraných 

příspěvků od rodičů na účet, pravděpodobně počátkem prosince 2016, 

- dále bylo dohodnuto, že k účtu bude založeno internetové bankovnictví ve smyslu 

stanov spolku a bude zažádáno o platební kartu.  

3. Informace o stavu bankovního účtu. 

- provedla paní Veselá (informace o výdajích, příspěvcích i smlouvách na finanční dary) 

- ve školním roce 2015/2016 sdružení přispělo 20.994,- Kč na stavebnice Merkur a 

3.936,- Kč na šerpy pro 9. ročníky 

- zůstatek spolku ke konci školního roku 2015/2016 je 78.000,- Kč, 

4.  Výše příspěvku pro školní rok 2016/2017. 

- bylo odsouhlaseno, že příspěvek zůstane stejný tj. 200,- Kč, 

- pokud budou rodiče zasílat příspěvek na bankovní účet, uvedou do zprávy pro 

příjemce JMÉNO ŽÁKA + TŘÍDU. 

5.  Náměty na čerpání prostředků. 

- vedení školy požádalo o příspěvek na vybavení tělocvičny, konkrétně na žíněnky a 

gymnastické koberce, neboť jsou již ve velmi špatném stavu, 

- s návrhem vedení školy všichni přítomní souhlasili 

- vzhledem k výši zůstatku byl odsouhlasen nákup šesti žíněnek (á 2.800,- Kč), dvou 

skládacích žíněnek (á 10.500,- Kč) a dvou gymnastických koberců (á 11.000,- Kč) 

předběžně za cenu 59.800,- Kč bez dopravného 

6. Noví spolupracovníci. 

- opětovně bylo řešeno, že spolek rád přivítá nové zájemce o spolupráci, zejména 

z prvních a druhých ročníků, 

- v rámci třídních schůzek rodiče osloví učitelé i stávající spolupracovníci sdružení. 

 

 

Zapsala: Klára Kunzová 

 


