
Zápis z členské schůze Spolku 
 

Datum a místo konání členské schůze:  18.11.2016 Hnojník 

 

Svolavatel:      Gabriela Caletková a Soňa Kellerová 

Přítomni:                                                                    8 členů výkonného výboru 

 

 

Body jednání: 
 

1) Plánování nadcházejících akcí – Pouštění balónků Ježíškovi a Mikulášská nadílka 

                                                              - Vánoční jarmark a rozsvícení stromečku 

2) Schvalování loga SRPŠ 

3) Žádosti o programové a individuální dotace – spádové obce 

4) Schvalování žádostí o příspěvek z fondů SRPŠ 

 

Průběh jednání: 

 
Schůzi zahájila paní Soňa Kellerová, která přítomné seznámila s body jednání. Poté se slova ujala 

paní Gabriela Caletková – předsedkyně spolku. 

 

 

1. Plánování akce“Vypouštění balónků s přáníčky Ježíškovi a Milulášská nadílka “  
 

 Usnesení č.1:  Byla odsouhlasena spolupráce při orzanizaci této akce pro žáky 1. - 5. třídy 

ZŠ Hnojník a děti z MŠ Hnojník, jenž bude dne 9.12. 2016 pořádána ve spolupráci se školskou 

radou a obci Hnojník.  

 

14.00 hod. - nafukování balónků a příprava akce 

14.45  hod. - rozdávání balónků jednotlivým třídám 

15.15 hod. - vypouštění balónků 

15.20 hod . - Mikulášká nadílka za účasti Mikuláše (Guziur), Anděla ( Rakovská) a Čerta 

(Caletková)  

 

 Usnesení č.2 Schválen nákup 150 ks perníčků pro děti a potřeb pro zajištění akce. 

 Pro 8  Proti 0 

 

2. Plánování akce „Vánoční jarmark a rozsvícení stromečku“ v areálu Masarykovy ZŠ, 

která se uskuteční dne 2.12. 2016. Byla projednána pomoc se zajištěním občerstvení a stavbě  

stánků. 

 

Usnesení č. 3: Třídní důvěrníci jednotlivých tříd prvního stupně zajistí 2 maminky z každé  

křídy, které napečou koláče či jiné občerstvení. Schválen nákup na výrobu nápojů, které budou 

během akce podávány (Andělský 50 litrů a Ďábelský punč 24 litrů). Dále nákup věcí na zajištění 

akce – prodlužovačka venkovní, reflektor, lampy, kelímky apod. 

 Pro 8  Proti 0 

 

3. Schvanování loga, jenž bude spolek používat na oficiálních plakátech a jiných materiálech. 

Usnesení č. 4 : Schváleno logo SRPŠ 

P ro 8   Proti 0 

 



 

4. Žádosti o finanční příspěvky spádových obcí v rámci programových a individuálních dotací. 

Bylo rozhodnuto o opětovném rozesílání dopisů obcím s žádostmi o příspěvek na jednotlivé 

žáky, kteří pocházejí z těchto spádových obcí  a navštěvují Masarykovou ZŠ Hnojník. 

 Zajistí Gabriela Caletková. 

 

5. Schvalování žádostí o příspěvky z fondu SRPŠ. 

             

           Usnesení č.5: Schválení žádosti Jany Březovjákové na dopravu na lyžařský výcvik (LVVZ) 

pro sedmé ročníky ve výši 5 000,-  Kč z důvodu velké finanční náročnosti pro rodiče dětí. 

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 6: Schválení žádosti p. Luzarové o příspěvek na Výtvarnou soutěž 2. stupně 

Pro 7  Proti 1 

 

 Usnesení č. 7: Projednání žádosti p. Holovenčukové. Schválen finanční příspěvek ve výši 

100,- Kč na žáka na plavecký výcvik 3. třídy, který proběhne ve 2. pololetí. 

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 8: Schválen finanční příspěvek 20,- Kč na žáka na nákup sladkého balíčku – 

zajistí SRPŠ. Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v jednotlivých třídách 1. a 2. stupně ZŠ 

Hnojník zajistí školní parlament.  

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 9: Projednání žádosti p. Holovenčukové. Schválen příspěvek na odměny na 

recitační soutěž pro 1. stupeň ZŠ, která se na škole každoročně koná. Schválen příspěvek ve výši 

500,- Kč. 

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 10: Projednání žádosti p. Holovenčukové. Schválen příspěvek na uspořádání 

akce školního parlamentu „Pohádková cesta“, která je určena pro předškoláky MŠ a žáčky 1. stupně 

za účelem představení školy budoucím školáčkům. Schválen příspěvek ve výši 1200,- Kč. 

 

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 11: Projednání žádosti p. Holovenčukové.o příspěvek na dopravu a vstupné do 

divadla v Ostravě pro žáky 3. třídy. Schválen finanční příspěvek na dopravu do divadla.  

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 12: Projednání žádosti p. učitelky Rucké o poskytnutí finančního příspěvku na 

jednodenní zájezd do Vídně pro žáky 7. až 9. tříd. Schválen příspěvek ve výši 100,- Kč na žáka (cca 

40 – 42 žáků). 

Pro 8  Proti 0 

 

 Usnesení č. 13: Projednání žádosti p. Holovenčukové o příspěvek na výlet do ZOO Ostrava 

3. třídy ve výši 4000,- Kč. Výlet za soutěž o nejlepší třídu. Neschváleno. 

Pro 1  Proti 7 

 

 Usnesení č. 14: Projednání žádosti p. Holovenčukové. Schválen příspěvek pouze na 

dopravné nebo vstupné do kina Kosmos Třinec obojí ne - pro 3. třídu.  

Pro 6  Proti 2 

 



 

 Usnesení č. 15: Schválen příspěvek na akci „Po čertech prima dopoledne“ pro všechny 

oddělení MŠ Hnojník cca celkem 2000,- Kč.  

Pro 8  Proti 0 

 

Usnesení č. 16: Projednání žádosti p. Valáškové. Schválen příspěvek na dopravné do Trisie 

Třinec pro 9. ročníky. 

Pro 6  Proti 2 

 

 

 

Veškeré finanční příspěvky jsou poskytovány pouze žákům, kteří mají zaplacen příspěvek 

SRPŠ. Žákům, kteří příspěvek nemají zaplacen, hradí částku na žáka rodiče. 

 

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová 

 

 

V Hnojníku dne: 20.11. 2016 


