
Zápis z členské schůze Spolku 

 
 

Datum a místo konání členské schůze:  31.5.2016 Hnojník 

 

Svolavatel:      Mgr. Eva Finkeová, předsedkyně Spolku rodičů 

  

                                                                                   a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 

 

Přítomni:                                                                   7 členů SRPŠ 

 

 

Body jednání: 

 

1) Schvalování žádostí o příspěvek z fondu SRPŠ 

2) Plánování akce: Pasování předškoláků v MŠ  

3) Plánování akce: Dětské Radovánky ZŠ Hnojník 

4) Nákup vybavení SRPŠ 

 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Schůzi zahájila hospodářka (pokladní) spolku p. Soňa Kellerová, která seznámila přítomné 

zástupce (důvěrníky) jednotlivých tříd s podanými žádostmi třídních učitelů a školního 

parlamentu o příspěvek z fondu SRPŠ. 

 

Poté  proběhlo schvalování jednotlivých žádostí. 

 

Usnesení č. 1: Znovu projednání schválení úhrady „Beseda se spisovatelem“ žákům 9.A. a 

9.B ve výši 40,- Kč na žáka.  

 

 Pro 7 rodičů, proti 0 

Odůvodnění: z důvodu odchodu žáků 9. tříd na jiné školy v příštím školním roce 2016/17  

a zatím nízkému finančnímu čerpání příspěvků ze SRPŠ.   

 

Usnesení č. 2: Schváleni příspěvku na školní výlet třídám 8. A a 8. B ve výši 150,- Kč 

na žáka. 

 

 Pro 7 rodičů, proti 0 

            Odůvodnění: schválená úhrada dopravy do Planetária a do společenského domu Trisia byla 

            zrušena z důvodu neuskutečnění se těchto akcí. 

             

           Usnesení č. 3: Schváleni příspěvku 150,- kč na žáka 5. třídě na výlet do ZOO. 

 

           Pro 7 rodičů, proti 0 

           Odůvodnění:  tato třída ještě z fondu SRPŠ ve školním roce 2015/2016 příspěvek nečerpala. 

 

 Usnesení č. 4: Byl odsouhlasen příspěvek na výlet zástupců školního parlamentu (16 žáků) 

  do ZOO Ostrava jako poděkování za pomoc při organizování školních akcí. Podmínkou 

  udělení částky 140,- Kč na žáka je pomoc SRPŠ při organizování Dětských Radovánek. 

 



            Pro 7 rodičů, proti 0. 

             

            Usnesení č. 5: Zamítnutí žádosti o příspěvek na výlet třídy 6. A (100,- Kč na žáka) do 

            Parlamentu České Republiky jako odměny za soutěž o nejhezčí třídu. 

 

            Pro 0 rodičů, proti 7 

            Odůvodnění: vyčerpání finanční částky na tuto třídu. 

 

           Usnesení č. 6: Zamítnutí žádosti o příspěvek na výlet třídy 2. A do ZOO Zlín (100,- Kč na 

           žáka) jako odměny za soutěž o nejhezčí třídu. 

 

            Pro 0 rodičů, proti 7 

            Odůvodnění: vyčerpání finanční částky na tuto třídu. 

            

Usnesení č. 7: Schváleni příspěvku 150,- kč na žáka 7.A třídě na výlet. 

 

           Pro 7 rodičů, proti 0 

           Odůvodnění:  tato třída ještě z fondu SRPŠ ve školním roce 2015/2016 příspěvek nečerpala. 

 

Usnesení č. 8: Schváleni příspěvku 150,- kč na žáka 7.B třídě na výlet ZOO Olomouc. 

 

           Pro 7 rodičů, proti 0 

           Odůvodnění:  tato třída ještě z fondu SRPŠ ve školním roce 2015/2016 příspěvek nečerpala. 

 

      

2. Plánování a organizace „Pasování předškoláků“, které se uskuteční 14. 6. 2016 nebo 

v náhradním termínu dle počasí v 15. hodin. 

 

3. Plánování a organizace „Dětské Radovánky“, které se uskuteční 18. 6. 2016 ve 14. hodin. 

 

 

4. Nákup vybavení pro SRPŠ, kreré se bude využívat při organizování školních akcí. 

 

 Usnesení č. 9: Po předešlém telefonickém odsouhlasení byla schválena koupě rychlovarné 

            konvice v částce cca 400,- Kč. 

 

            Pro 7 rodičů, proti 0. 

 

 

 

 

. 

 

Zápis provedla: Bc. Bohdana Godulová     

 

V Hnojníku dne 31. 5. 2016 

 

 

 

Mgr. Finkeová Eva 

předseda spolku 

 


