
Zápis z volební členské schůze Spolku 
 

Datum a místo konání členské schůze:  22.9.2016 Hnojník 

 

Svolavatel:      Spolek rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ  

       Hnojník vedený  Mgr. Evou Finkeovou 

 

Přítomni:                                                                   Rodiče žáků a učitelé Masarykovy ZŠ a MŠ  

       Hnojník 

                                                                                  (81 přítomných) 

 

 

Body jednání: 

 

1. Úvod 

2. Vyhodnocení loňského správního roku Spolku rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a 

MŠ Hnojník 

3. Hospodaření Spolku ve správním roce 2015 / 20106 

4. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře - pokladníka a PR Spolku 

5. Schvalování členských příspěvků 

 

Průběh jednání: 

 

1. Schůzi zahájila a úvodní slovo pronesla paní ředitelka Masarykovy ZŠ a MŠ v Hnojníku 

Mgr. Dagmar Tobolová, která přítomné rodiče seznámila s důvodem pozdějšího data konání 

třídních schůzek a představila nové členy učitelského sboru, kteří od letošního školního roku 

na škole působí. 

 

2. Poté bylo slovo předáno stávající  - odstupující - předsedkyní Spolku paní Mgr. Evě 

Finkeové, která vyhodnotila činnost spolku za období  září 2015 / srpen 2016, poděkovala 

všem zúčastněným za spolupráci v minulém správním roce a také představila výbor SRPŠ 

při Masarykovou ZŠ a MŠ Hnojník. 

 

3. Poté paní Soňa Kellerová (hospodář a pokladník spolku) přednesla zprávu o hospodaření 

Spolku rodičů a přátel Masarykovy ZŠ a MŠ, jenž naleznete také na webu Masarykové MŠ 

a ZŠ Hnojník. 

 

4. Následně byl podán návrh na nového předsedu spolku, paní Gabrielu Caletkovou a zahájeno 

hlasování o výboru spolku pro správní rok 2016 / 2017 (dle Stanov Spolku, článek 11 o 

funkčním období všech volených orgánů spolku). 

 

Byla zahájena a následně také proběhla volba Statutárního orgánu Spolku – předsedy 

spolku, poté jeho místopředsedy, hospodáře - pokladníka a PR spolku. 

 

 

Usnesení č.1:  Přítomni zvolili Statutární orgán Spolku pro správní rok září 2016 / srpen 

2017.  Předsedkyní spolku byla zvolena paní Gabriela Caletková.   

 Pro 80 rodičů 

 Proti 0 rodičů,  

 1 se zdržel hlasování 

 

 



Usnesení č.2: Přítomni znovu zvolili pana Aleše Guziura místopředsedou spolku.   

 Pro 81 rodičů 

 Proti 0 rodičů 

 

Usnesení č.3:  Hospodářem a pokladníkem spolku pro správní rok, jenž je zároveň účetním 

obdobím pro interní potřeby spolku, byla znovu zvolena paní Soňa Kellerová.  

 Pro 81 rodičů 

 Proti 0 rodičů 

 

       Usnesení č. 4: PR (zapisovatelem) spolku byla znovu zvolena Bc. Bohdana Godulová. 

           Pro 80 rodičů 

           Proti 0 rodičů 

           1 se zdržel hlasování 

 

       

5. Na závěr proběhlo hlasování o výši členských příspěvků pro školní rok 2016 / 2017, během 

       kterého byly schváleny následující částky (stejné jako v loňském školním roce): 

 

       1 dítě v MŠ či ZŠ Hnojník – 250,- Kč  

       2 děti – 350,- Kč 

       3 a více dětí 400,- Kč 

 

        

 

Ukončení členské schůze  

 

 

 

 

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová 

 

 

V Hnojníku dne: 6.10. 2016 


