
Zápis z volební členské schůze Spolku – 26. 09. 2022 

 

Datum a místo konání členské schůze: 26. 09. 2022, Hnojník  

 

Svolavatel: Statutární orgán Spolku rodičů a přátel školy Masarykovy ZŠ a MŠ Hnojník, z.s. 

 

Přítomni: Rodiče žáků, místopředseda spolku a kandidáti do spolku 

                  Celkem 13 přítomných 

 

Body jednání: 

 

 1. Úvod 

 2. Hospodaření Spolu ve správním roce 2021/2022 

 3. Poděkování bývalému Spolku za vedení a provedenou práci 

 4. Představení nového Statutárního orgánu Spolku 

 5. Schvalování členských příspěvků 

 6. Závěr 

 

Průběh jednání:  

1. Schůzi zahájila a úvodní slovo pronesla místopředsedkyně spolu Michaela Kalousová, která 

přivítala přítomné rodiče ZŠ a MŠ Hnojník.  

2. Všichni přítomni byli poté seznámeni s přehledem hospodaření za rok 2021/2022. Všichni přítomni 

měli možnost nahlédnout do tiskopisu, kde byly detailně uvedeny finanční příspěvky na pořádané 

akce, stejně tak i příspěvky jednotlivým třídám. Veškeré tyto informace jsou zveřejněny na webových 

stránkách školy. 

3. Místopředsedkyně následně poděkovala bývalým členům Spolku za dobře odvedenou práci. 

4. V dalším bodu byli představeni noví kandidáti do Spolku na pozice: předseda, místopředseda, PR 

Spolku tiskový mluvčí, kulturní referent. Nově bylo všemi účastníky jednohlasně odhlasováno 

obsazení pozic takto: 

Předseda Spolku – Michaela Kalousouvá 

Místopředseda Spolku – Petra Gančarčíková 

PR, tiskový mluvčí – Nikola Tomisová 

Kulturní referent – Kristýna Burdíková 



Funkce hospodář Spolku, pokladník – bude vykonávat po odsouhlasení externí účetní 

5. V závěru bylo přistoupeno k hlasování členských příspěvků do SRPŠ na rok 2022/2023. Částky 

zůstaly neměnné, tedy: 

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

Všichni přítomni jednohlasně odsouhlasili výši členského příspěvku.  

6. Všichni přítomni jednohlasně souhlasili s nově obsazenými pozicemi do Statutárního orgánu 

Spolku a nikdo nebyl proti. Všichni přítomni jednohlasně souhlasili s výši členského příspěvku do 

SRPŠ pro rok 2022/2023 a rovněž nikdo nebyl proti.  

Ukončení schůze. 

 

Zápis provedla: Nikola Tomisová 

 

V Hnojníku dne 26. 09. 2022 

 

 

 


