
Zápis z členské schůze Spolku 
 

Datum a místo konání členské schůze:  28. 11. 2017 v  Hnojníku 

 

Svolavatel:      Soňa Kellerová – hospodář spolku 

Přítomni:                                                                    9 členů výkonného výboru  

 

Body jednání: 
 

1) Seznámení nových třídních důvěrníků s principy fungování SRPŠ 

2) Plánování nadcházejících akcí – Mikulášská nadílka ZŠ a MŠ, Vypouštění balónků  

a Karneval v ZŠ  

3) Schvalování žádostí o příspěvek z fondů SRPŠ 

 

Průběh jednání: 

 
1. Schůzi zahájila paní Soňa Kellerová, která přítomné seznámila s principem fungování SRPŠ, výši 

vybíraných příspěvků, jenž se liší podle počtu dětí jedné rodiny, a principem financování školních 

akcí, které jsou určeny pouze pro děti mateřské školy a rovněž akcí, jako jsou např. Radovánky či 

Karneval, které jsou určeny jak dětem mateřské školy, tak i dětem základní školy.  

 

Rovněž předložila důvěrníkům dokumentaci o čerpání příspěvků během loňského školního roku, jež 

je zároveň rokem účetním.  

 

 

Usnesení č.1:  Příspěvky do fondů SRPŠ odevzdávají třídní učitelé či důvěrníci tříd nejpozději  

  do konce prosince.   

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č.2: Mateřské škole bylo předáno 59 kusů mikulášských balíčků, které obsahovaly  

  adventní kalendář s čokoládkami, pitíčko Solevita, pexeso, pastelky a omalovánky. 

  Část balíčků tvořily sponzorské dary.  

 

Použito ze skladu. Pro: 9 členů     Proti 0 

 

 

Usnesení č. 3: V rámci mikulášké nadílky, která proběhne v jednotlivých třídách 1. a 2. stupně bude 

  každému dítěti předán malý mikulášký balíček – pitíčko a mikulášský perník.  

  Celkem cca 330 kusů. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č.4: Z důvodu rekonstrukce zahrady u MŠ Hnojník v letošním roce neproběhne      

  „Vypouštění balónků“ s mikulášskou nadílkou. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

 

 

 



Usnesení č. 5:  Na připravovaný Karneval pro MŠ a ZŠ, který se uskuteční v únoru 2018, prosíme 

  maminky dětí z  MŠ a ZŠ o upečení zákusků k prodeji. Opět oslovíme sponzory s 

  žádosti o finanční nebo věcné dary. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 6: Žádost 2. a 3. třídy o proplacení 50,- Kč na besedu. Neschváleno – tyto třídy už    

             čerpají na jiné akce.  

 

Pro: 0 členů     Proti 9 

 

Usnesení č. 7: Schválena žádost o proplacení vstupného žákům 5.  třídy (+ 6. ročníky) na program 

  „Vánoční komety“ - naučný program o vesmíru. Předpokládaný termín konání.  

             4.12.2017. Schválen příspěvek cca 40,- Kč / žák. Pokud nebude využito, budou  

  prostředky přesunuty těmto třídám na jinou akci konanou v tomto účetním období 

  např. Dravci. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 8: Neschválena žádost p. Učitelky Rylkové o zaplacení cestovného lektorů a   

             přednášejících osob v programu „Vánoční komety“ v částce 300,- Kč. 

 

Pro: 0 členů     Proti 9 

 

Usnesení č. 9:  Schválena žádost 5. třídy o příspěvek na školní výlet. Schválena částka ve výši 50,- 

    kč / žák. Neschválena částka 100,- Kč  / žák. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 10:  Schválena žádost 1. třídy o příspěvek na dopravu na školní výlet. Schválená částka 

      ve výši 50,-  Kč / žák.  Neschválena částka 2000,- Kč. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 11:  Žádost o příspěvek na nákup odměn na recitační soutěž – školní kolo soutěže v 

      recitaci pro 1. - 5. třídu. Neschválena částka 600,- Kč. Schválena částka 400,- Kč    

                +  možnost vybrat si další drobné odměny ze skladu SRPŠ (pastelky, klíčenky,    

                svačinové boxy atd.). 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 12:  Žádost o příspěvek na nákup odměn na pěveckou  soutěž žáků 1. stupně. 

     Neschválena částka 700,- Kč. Schválena částka 400,- Kč  +  možnost vybrat si  

     další drobné odměny ze skladu SRPŠ (pastelky, klíčenky, svačinové boxy atd.). 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 13:  Schválena žádost 2. třídy o příspěvek na školní výlet. Schválena částka ve výši 

      50,- Kč / žák. Neschválena částka 100,- Kč / žák. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 



Usnesení č. 14: Schválena žádost 2. a 3. třídy o příspěvek na výuku plavání. Schválena částka  

    100,- Kč na žáka. Neschváleno proplacení celkové částky 4200,- Kč. 

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 15:  Neschválena žádost 2. třídy o příspěvek na lyžařský výcvik ve výši 150,- Kč na  

                účastníka kurzu. Žádost neschválena, protože se výcviku neúčastní celá třída.      

                Sociálně slabé rodiny si mohou individuálně požádat o sociální  příspěvek              

     – viz. Žádost o sociální příspěvek SRPŠ umístěná na webových  stránkách.               

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 16:  Žádost o příspěvek z fondů SRPŠ na nákup odměn pro soutěžící na regionální  

      soutěž ve vybíjené. Této soutěže se účastní i všechny okolní školy (Střítež,  

      Smilovice, PZŠ Hnojník atd.). Žádost byla neschválena, protože to není akce jen 

                 pro žáky naší školy. Tyto akce bývají v jiných obcích sponzorovány pořádající 

       školou nebo obcí. 

 

Pro: 0 členů     Proti 9 

 

 

Usnesení č. 17: Žádost Michaely Kalousové, třídního důvěrníka MŠ, o příspěvek na vystoupení 

    kouzelníka Aleše na vánoční besídce MŠ Hnojník, která se uskuteční 6.12. 2017. 

     

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

Usnesení č. 18: Příspěvky z fondů SRPŠ se proplácejí pouze těm žákům, kteří mají v řádném  

   termínu uhrazený příspěvek SRPŠ za školní rok 2017/18. Netýká se to akcí jako 

   jsou Radovánky, Karneval, Mikuláš a některých jiných, kdy dárečky a občerstvení 

   dostávají všechny zúčastněné děti. Během těchto akcí rovněž využívají jiných výhod 

   jako např: zábavné atrakce, klaunské vystoupení atd.  

 

Pro: 9 členů     Proti 0 

 

 

Usnesení č. 19: Žádost p. Učitelky Budínské o příspěvek na návštěvu divadelního představení – 

   doprava do divadla pro 2. třídu. Schváleno proplacení dopravy do divadla, jelikož se 

   jedná o kulturní akci určenou i pro další ročníky 1. stupně. 

 

Pro: 7 členů     Proti 0   Zdržel se 1   Odešel  1 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová      V Hnojníku dne 3. 12. 2017 


