
Zápis z členské schůze Spolku 

 

Datum a místo konání členské schůze:   24. 11. 2015 Hnojník   

Svolavatel:     Mgr. Eva Finkeová, předsedkyně Spolku rodičů                                                                                       

 a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník   

Přítomni:      8 členů SRPŠ    

 

Body jednání:   

 

1) Výběr příspěvků do fondu SRPŠ 

2) Diskuse o využití peněžních příspěvků a plánovných akcích  

3) Vypouštění balónků Ježíškovi a Mikulášská nadílka 

4)  Schvalování žádostí o příspěvek z fondu SRPŠ 

   

 

Průběh jednání:   

 

1. Schůzi zahájila předsedkyně spolku p. Eva Finkeová, která seznámila přítomné 

zástupce (důvěrníky) jednotlivých tříd s úspěšnosti vybírání finančních příspěvků do 

fondu SRPŠ a to  jak v Mararykové ZŠ, tak i v mateřské škole. 

   

2. Poté  proběhla diskuse o využití těchto prostředků na tradiční  plánované akce SRPŠ, 

jako jsou Karneval a Zahradní slavnost (Letos Pasování prvňáků a Dětské Radovánky) 

a další možné využití na kulturní a sportovní akce v rámci zkvalitnění výuky žáků 

školy a spolupráce s učiteli ZŠ a MŠ Hnojník.   

 

 

3. Třetím bodem jednání byla plánovaná akce obce Hnojník – Vypouštění balónků 

Ježíškovi a Mikulášská nadílka. Členové prodiskutovali pomoc obci s uspořádáním 

této akce,  pomoc s vázáním balónků a mikulášskou nadílkou.    

 

Usnesení č.1: Byla odsouhlasena pomoc a spolupráce při orzanizaci plánované akce 

„Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi a Milulášská nadílka “ pro žáky 1. - 5. třídy 

ZŠ Hnojník a děti MŠ Hnojník, jenž byla pořádána  výborem pro školství a vzdělávání 

obce Hnojník dne 4. prosince 2015 na zahradě MŠ.    

 

Pro 8 rodičů, proti 0.      

 



4. Schvalování žádostí o příspěveky z fondu SRPŠ 

 

Usnesení č.2:  Schváleni úhrady autobusové dopravy žákům 3. a 4. třídy na divadelní 

představení do Ostravy ze dne 6.11. 2015.   

Pro 6 rodičů, proti 2 rodič.   

 

Usnesení č.3:  Schválení úhrady Listování – scén. čtení Dračí polévka  

pro 1. i 2. stupeň. Spolupodílení s obcí Hnojník. 

Pro 8 rodičů, proti 0 rodič.  

 

Usnesení č.4:  Schváleni úhrady autobusové dopravy žákům na Turnaj ve vybíjené 

pro 1. stupeň. Spolupodílení s ASŠK. 

Pro 6 rodičů, proti 2 rodič. 

 

Usnesení č.5:  Schválení příspěvků pro 2. A a 3. třídu ve výši 100,- Kč na žáka, na 

plavecký kurz. 

Pro 6 rodičů, proti 2 rodič.   

 

Usnesení č.6:  Schválení příspěvků pro školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň cca 

500,- Kč 

Pro 6 rodičů, proti 2 rodič.   

 

 

 

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová       

V Hnojníku dne 5. 12. 2015   

 

 

Mgr. Finkeová Eva 

předseda spolku 

 


