Zápis z jednání Spolku rodičů při ZŠ Šeberov
Datum a místo konání členské schůze:
26. 11. 2019 v sídle spolku
Program:
1. Zahájení a ověření listiny přítomných
2. Představení program jednání
3. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za školní rok 2018/2019
4. Návrh změny stanov spolku - projednání a schválení
5. Volba delegátů a členů výboru
6. Návrh na zvýšení členských příspěvků
7. Plán činnosti spolku pro školní rok 2019/2020 a náměty ze strany členů spolku
8. Závěr a poděkování
Přítomní členové: viz prezenční listina
Hosté: Mgr. et Bc. Jaroslav Střeštík, ředitel školy a Eva Pálková, hospodářka školy
Svolatel : Jana Trsková, člen spolku
Zapisovatel: Petra Kaňová
Ověřovatel: Marek Nikl
ad 1. Zahájení členské schůze, vyplnění a ověření listiny přítomných
Schůzi spolku zahájila Jana Trsková. Přítomní členové se zapsali do prezenční listiny. Dále
byly předloženy plné moci k zastupování a hlasování na členské schůzi. Dle prezenční listiny a
přiložených plných mocí k zastupování bylo ověřeno, že členská schůze spolku je
usnášeníschopná.
ad 2. Představení programu jednání
Jana Trsková, členka spolku, představila program členské schůze spolku, který byl přijat všemi
členy jednomyslně.
ad 3. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za školní rok 2018/2019
Členka spolku, Daniela Adjei, předložila přítomným vyúčtování za školní rok 2018/2019
ve formě příjmů a výdajů. Bylo konstatováno, že hospodaření za uplynulý školní rok skončilo
přebytkem ve výši 2841,-Kč.
Přehled příjmů a výdajů:
Převod prostředků z roku 2017/2018 4249,- Kč
Členské příspěvky za rok 2018/2019 10 200,- Kč
Příspěvky z jarmarku 8081,- Kč a školní slavnosti 716,- Kč
Příjem ze sběru papíru 741,- Kč
Výdaj za mikulášské balíčky a odměny na Šeberovské vajíčko 3908,- Kč
Výdaje za dárky pro žáky 5. ročníku a učitelé – trička a knihy 10 238,- Kč
Adopce na dálku – 7000,- Kč

Příjmy z rozsvěcení vánočního stromečku a vánočního setkání byly předány jako dar v plné
výši ZŠ Šeberov, která je použila na vzdělání a aktivity pro své žáky.
Hospodaření spolku za školní rok 2018/2019 byl jednomyslně schválen přítomnými členy.
ad 4. Návrh změny stanov spolku
Návrh změny stanov spolku, přestavila Jana Trsková, tento návrh byl předen zveřejněn všem
členům spolku k připomínkám a dalším návrhům. K revizi stanov vedlo několik potřeb,
a to upravit některé formulace a zjednodušit fungování spolku, zejména členskou schůzi volbou
delegátů z každé třídy školy. Tyto změny byly přítomným představeny a diskutovány. Nové
znění stanov bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými a je přílohou tohoto zápisu.
ad 5. Volba nových členů výboru a delegátů
Po schválení nových stanov byli přítomní členové vyzváni k volbě do orgánu spolku. Nejprve
byli zvoleni noví členové výboru:
 předseda: Jana Trsková,
 člen výboru: Marek Nikl,
 členka výboru: Petra Kaňová.
Do funkce pokladníka spolku byla zvolena Lenka Trešlová
Poslední volbou bylo schválení delegátů za jednotlivé třídy:
 za 1. třídu: Marek Nikl
 za 2. třídu: Petra Kaňová
 za 3. třídu: Jana Trsková
 za 4. třídu: Daniela Adjei
 za 5. třídu: Lenka Trešlová
Všechny výše uvedené volby byly přítomnými členy jednomyslně schváleny.
ad 6. Návrh na zvýšení členských příspěvků
Výdaje na jednotlivé činnosti spolku se každým rokem navyšují. V posledním školním roce
2018/2019 spolek rodičů uskutečnil pro žáky a rodiče školy dvě nové krásné akce, a to vánoční
setkání a školní slavnost. K uvedeným akcím plánuje spolek rodičů zorganizovat ještě úplně
novou akci masopust hrou. V této souvislosti navrhujeme zvýšení členského příspěvku od 1. 1.
2020 na 200,- Kč za rok s tím, že pokud mají rodiče ve škole více děti, stačí uhradit členský
příspěvek pouze jednou. Momentálně byl vybrán členský příspěvek ve výši 100,- Kč, další
100,- Kč členského příspěvku bude vybrána na lednových třídních schůzkách.
Přítomní členové spolku jednomyslně schválili navýšení členského příspěvku.
ad. 7. Plán činnosti spolku pro školní rok 2019/2020
Členům spolku byly představeny jednotlivé činnosti spolku pro školní rok 2019/2020
a nastíněny konkrétní kroky k jejich uskutečnění. Po prodiskutování jednotlivých námětů bylo

ze strany členů spolku navrženo, že před každou větší akcí bude svolána neformální schůzka
členů spolku, rodičů žáků a přátel školy k podrobnějšímu naplánování jednotlivých akcí.
Plán činností spolku pro školní rok 2019/2020:
 zajištění mikulášských balíčků
 18. 12. setkání rodičů a přátel školy po vánočním vystoupení žáků
 5. 3. masopust hrou
 8. 4. pomoc s velikonočním jarmarkem
 2. 4. zajištění cen na šeberovské vajíčko
 24. 6. školní slavnost
 25. 6. zajištění pamětních triček a knih pro žáky 5. ročníku
 Další aktivity spolku jsou sběr papíru a zajištění financování adopce na dálku
ad. 8. Závěr a poděkování
Předsedkyně výboru všem přítomným poděkovala za účast a hlasování. Tímto členskou schůzi
spolku ukončila.
V Šeberově 26. 11. 2019
Zápis zapsala Jana Trsková
Zápis ověřil Marek Nikl

