
Zápis z volební členské schůze Spolku - 13. 9. 2018 

 

Datum a místo konání členské schůze:  13. 9. 2018 Hnojník 

 

Svolavatel:  Statutární orgán Spolku rodičů a přátel školy 

Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník, z. s. 

Přítomni:     Rodiče žáků a učitelé Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník 

      (45 přítomných rodičů a učitelů) 

Body jednání: 

1. Úvod 

2. Hospodaření Spolku ve správním roce 2017/2018 

3. Poděkování bývalému vedení Spolku za provedenou práci 

4. Představení nového Statutárního orgánu Spolku 

5. Schvalování členských příspěvků 

6. Závěr 

 

Průběh jednání: 

1. Schůzi zahájila a úvodní slovo pronesla paní Soňa Kellerová – bývalý hospodář Spolku, 

která přivítala přítomné rodiče a učitelé Masarykovy ZŠ a MŠ v Hnojníku.  

 

2. Poté seznámila přítomné s přehledem vyúčtování a výsledky hospodaření za rok 

2017/2018. Pohovořila o finančních příspěvcích z fondu Spolku na akce pořádané 

v daném školním roce, stejně tak o příspěvcích jednotlivým třídám, které byly k 31. 8. 

2018 zveřejněny na webových stránkách školy. (Hrazené akce školní rok 2017-2018) 

 

3. Následně si vzala slovo PhDr. Lenka Skřekucká, zástupce ředitelky školy pro 1. a 2. stupeň, 

která poděkovala bývalým členům Spolku za dobře odvedenou práci. 

 

4. Dalším bodem jednání bylo představení nového Statutárního orgánu Spolku, který 

zastupují: 

Pavla Hradská – předseda,  

Michaela Kalousová – místopředseda,  

Ing. Andrea Labudová - PR Spolku, tiskový mluvčí 

Mgr. Michaela Lehner – hospodář Spolku, pokladník 

        

 



5. V závěru bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na výši příspěvku pro školní rok 

2018/2019. Příspěvek do fondu SRPŠ zůstává ve stejné výši jak v minulých letech: 

250,-Kč - 1 dítě   /  350,-Kč – 2 děti    /  400,-Kč – 3 a více dětí jedné rodiny. 

 

 

Usnesení č.1 : 

 

Během hlasování o výši členských příspěvků pro školní rok 2017/2018 byly schváleny následující 

částky: 

1 dítě v MŠ či ZŠ Hnojník – 250,-Kč 

2 děti v MŠ či ZŠ Hnojník – 350,-Kč 

3 a více dětí v MŠ či ZŠ Hnojník – 400,-Kč 

Pro 45 přítomných 

Proti 0 přítomných 

 

6. Ukončení členské schůze 

 

Zápis provedla: Ing. Andrea Labudová        V Hnojníku dne 13. 09. 2018 

 

 

 

 

 

   


