
Zápis z členské schůze Spolku 
 

Datum a místo konání členské schůze:  24.4. 2018  Hnojník 

 

Svolavatel:      Soňa Kellerová 

Přítomni:                                                                    5 členů výboru SRPŠ / 2 omluveni 

 

Body jednání: 
 

Průběh jednání: 
1) Organizace Radovánek 

2) Schvalování příspěvků z fondů SRPŠ 

 
Bod 1  – Radovánky 

 
I přes rozeslání e-mailové pozvánky na schůzku ohledně plánování nadcházející školní akce 

„Radovánek“ všem důvěrníkům jednotlivých tříd ZŠ a MŠ v Hnojníku se schůzky zúčastnilo pouze 

5 osob. 2 členové výboru se písemně omluvili, nikdo s ostatních třídních důvěrníků však nepřislíbil 

pomoc s plánováním vyjma p. Vattesové, která přislíbila pomoc během třídní schůzky 5. třídy, která 

předcházela schůzce SRPŠ. 

 
Na počátku diskuse paní Kellerová seznámila přítomné se změnou místa konání Radovánek, které 

bylo přesunuto z areálu hotelu Park do zahrady mateřské školy.   

 

Byla prodiskutována finanční náročnost zajištění Radovánek konaných v prostorách MŠ: 

 nutnost pronájmu laviček a stolů 

 zapůjčení či pronájmu zastřešení (posezení pro rodiče a prodejních prostor) 

 zapůjčení výčepního zařízení 

 zapůjčení chladicího zařízení 

 zajištění personálu se zdravotním průkazem 

 nutnost dokončení terénních úprav zahrady 

 nutnost zprovoznění sociálního zařízení  

 napojení elektrické energie 

 

Usnesení č.1: Bylo zamluveno ozvučení pro vystoupení dětí MŠ a ZŠ a následná hudební 

reprodukce, kterou zajistí pan Tomáš Krawiec. Placeno z fondů SRPŠ. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č.2: Ceny / hračky, které zůstaly z pořádání Karnevalu, budou použity během Radovánek 

a to na stanovišti kolo štěstí, eventuálně budou dány do tomboly. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č.3: Ze skladu budou předány a podle potřeby dokoupeny pitíčka, která obdrží všechny 

účinkující děti MŠ a ZŠ. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Za Masarykovu ZŠ byli organizátory pověřeni Mgr. Michaela Lehner, Mgr. Jan Khýr, Mgr. Kateřina 



Wiejová a Mgr. Magdaléna Rylková, kteří mají na starosti vystoupení žáků, soupis skladeb 

vystupujících, jejich uložení na USB a předání panu Krawiecovi. Rovněž zajistí pitný režim pro 

vystupující žáky ZŠ a MŠ. 

 
Usnesení č.4: Malování na obličej zajistí organizátoři ZŠ u Mgr. Dagmar Lokayové, která rovněž 

zajistí tvorbu plakátů a pozvánek. Malování na obličej, nebo nákup barev bude proplacen ze SRPŠ 

v celkové výši cca 2 000,- Kč. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č.5: Z důvodu nedostatku ochotných rodičů přispět k organizaci Radovánek a nemožnosti 

celkového personálního zajištění této akce bylo usneseno, že se SRPŠ bude na celkové organizaci 

podílet pouze částečně, dle následné domluvy s vedením Masarykovy ZŠ a MŠ, která se tudíž stane 

hlavním organizátorem. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 6: SRPŠ poskytne na pořádanou akci hry jako např. puzzle, skládačky, hon na lva, 

kriket, kolo štěstí, chůdy atd. dle domluvy s učiteli. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 7: SRPŠ zajistí odměny, jež se dětem budou rozdávat za soutěže a hry (lízátka, 

omalovánky, sladkosti, pastelky). Sponzorské dary, část hrazena ze SRPŠ. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 8: SRPŠ zajistí vystoupení dětí z kroužků gymnastiky a Happy dance pod vedením p. 

Zielonkové a p. Martina Pragra a Denisy Galandzarové. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 9: SRPŠ zajistí jízdu spřežením taženým poníky (p. Svěrkoš) pro děti MŠ a ZŠ. 

Hrazeno SRPŠ. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 10: Zajištění občerstvení bude řešeno s vedením Masarykovy ZŠ a MŠ.  

 
Pro 5  Proti 0 

 
Bod 2 – schvalování příspěvků 

 
Usnesení č. 11:  Pokud neproběhne plánována a již schválena akce „Dravci“, bude všem třídám 

tento příspěvek poskytnut nad rámec již schváleného příspěvku na třídní výlet, čímž dojde k 

navýšení příspěvku o 40,- Kč / žák. 

 
Pro 5  Proti 0 

 



Usnesení č. 12:  Pokud 1. - 4. třída nevyčerpá příspěvek na dopravu na divadelní představení, bude 

těmto třídám připočtena částka ve výši 60,- Kč / žák k již schválené částce na třídní výlet. 

Z důvodu nízkého čerpání z fondů SRPŠ bude 1. třídě navýšena částka – příspěvek na třídní výlet o 

70,- Kč, což celkem činí 180,- Kč / dítě. 

Rovněž byl schválen příspěvek na školní výlet 3.třídě ve výši 50,- Kč – celkem na třídní výlet 110,- 

/ dítě. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 13:  Rovněž bude z fondů SRPŠ navýšena částka 5. třídě – příspěvek na třídní výlet o 

20,- Kč, což celkem činí 70,- Kč / dítě.  

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 14: Byl schválen příspěvek na školní výlet třídám 6. A, 6. B a 6. C ve výši 100,- Kč / 

žák.  

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 15:  Byl schválen příspěvek na školní výlet třídě 8. B ve výši 160,- Kč / žák. 

 
Pro 5  Proti 0 

 
Usnesení č. 16 :Byl schválen příspěvek na školní výlet třídě 9 B ve výši 150,- Kč / žák. 

 
Pro 5  Proti 0 

 

 
Příspěvky z fondů SRPŠ se proplacejí pouze těm žákům, jejichž rodiče uhradili členský příspěvek. 

 

 

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová      V Hnojníku dne 8.5. 2018 

 


