
Zápis z volební členské schůze Spolku 
 

Datum a místo konání členské schůze:  14.9.2017 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 

                                                                                  (52 přítomných rodičů a učitelů) 

 

 

Body jednání: 

 

1. Úvod 

2. Schvalování členských příspěvků 

3. Volba předsedy, místopředsedy, pokladníka a PR Spolku 

4. Žádost o uvolnění funkce předsedy p. Caletkové 

5. Hospodaření Spolu ve správním roce 2016 / 20107 

6. Karneval 

7. Žádost paní Bc. Dagmar Martinkové o proplacení faktury na dopravu, jenž je po 

datu splatnosti 

8. Žádost o hospodárné využití příspěvků a skladových zásob 

9. Žádost o stanovení limitu pro zařazení do evidence majetku 

 

Průběh jednání: 

 

1. Schůzi zahájila a úvodní slovo pronesla PR spolku Bohdana Godulová, která přivítala 

přítomné rodiče a učitelé Masarykovy ZŠ a MŠ v Hnojníku. Poté k přítomným promluvila 

PhDr. Lenka Skřekucká - zástupce ředitelky školy pro 1. a 2. stupeň. 

 

2. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na výši příspěvku pro školní rok 2017 / 2018. 

Příspěvek do fondu SRPŠ nebyl pro letošní školní rok navýšen, a tudíž zůstává ve výši:  

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

 

3. Třetím bodem jednání byla volba členského výboru pro rok 2017 / 2018: místopředsedy, 

mluvčího spolku, hospodáře a pokladníka, jenž tvoří Statutární orgán Spolku. 

 

4. Následně byli přítomní seznámeni s žádosti stávající předsedkyně spolku, paní Gabriely 

Caletkové, o uvolnění z funkce předsedkyně Spolku a vyzváni k navržení nového předsedy 

spolku. Bohužel nikdo z přítomných rodičů nepodal návrh na nového předsedu ani se sám o 

funkci předsedy Spolku neucházel. 

 

5. Poté bylo slovo předáno paní Soně Kellerové – hospodáři spolku, která přítomné seznámila 

s přehledem vyúčtování a výsledky hospodaření za rok 2016 / 2017. Krátce také pohovořila 

o finančních příspěvcích z fondu Spolku na akce pořádané v daném školním roce stejně tak 

jako o příspěvcích jednotlivým třídám, které byly k 31.8. 2017 zveřejněny na webových 

stránkách školy. (Hrazené akce školní rok 2016-2017) 

 

6. Dalším bodem jednání byl Karneval pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ, který se bude konat v 

pátek 23.2. 2018 v 15.30 hodin v tělocvičně školy. Tento karneval, na kterém se dětem se 

svou show představí Klauni na volné noze, organizuje paní Godulová spolu s dalšími 

ochotnými rodiči. 

http://www.zshnojnik.com/wp-content/uploads/2015/05/Hrazené-akce-školní-rok-2016-2017.pdf


 

7. Žádost paní Dagmar Martinkové, vedoucí MŠ Hnojník, o proplacení faktury za přepravu 

dětí MŠ do Planetária v Ostravě a zároveň o navýšení již schváleného příspěvku na dopravu. 

 

8. Žádost hospodáře spolku o hospodárné využívání příspěvků a skladových zásob. 

 

9. Žádost hospodáře spolku o stanovení limitu pro zařazení do evidence hmotného, 

nehmotného a investičního majetku spolku. 

 

10. 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 – 350,- Kč 

  3 a více dětí 400,- Kč 

    

  Pro 52 přítomných 

 Proti 0 přítomných 

  

11. Usnesení č.2:  Přítomni zvolili Statutární orgán Spolku pro správní rok 2017 / 2018.   

 

 Aleš Guziur byl znovu zvolen místopředsedou spolku.   

  

 Pro 52 přítomných 

 Proti 0 přítomných 

 

 Hospodářem spolku pro správní rok, jenž je zároveň účetním obdobím pro interní potřeby 

 spolku, byla znovu zvolena paní Soňa Kellerová.  

 

      Pro 52 přítomných 

 Proti 0 přítomných 

 

 

          PR (tiskovou mluvčí a zapisovatelem) spolku byla znovu zvolena Bc. Bohdana Godulová. 

         

            Pro 52 přítomných 

           Proti 0 přítomných 

 

12. Usnesení č. 3: Stávající předsedkyně Spolku paní Gabriela Caletková zůstává nadále ve 

funkci, dokud nebude zvolen členskou schůzi tvořenou třídními důvěrníky nový předseda 

Spolku. 

 

            Pro 52 přítomných 

            Proti 0 přítomných 

 

      

 

 

 

 

 

 



13. Usnesení č. 4: Statutárním orgánem spolku byla schválena žádost Bc. Dagmar Martínkové  

o  navýšení příspěvku na dopravu do Planetária v Ostravě. Z původně schválené  částky 

3000,- ( v červnu 2017) Kč bylo rozhodnuto o navýšení částky na cca 4500,- Kč. Faktura 

bude proplacena v případě, že bude SRPŠ paní Martinkovou dodána nová faktura s novým 

datem splatnosti a opraveným odběratelem (SRPŠ). 

       

           Pro 52 přítomných 

           Proti 0 přítomných 

 

 

14. Usnesení č. 5: Bylo schváleno hospodárné využívání příspěvků, což znamená, že budou 

nejdříve využity skladové zásoby jak nakoupených věcí tak sponzorských darů např. na akce 

jako Mikulášská nadílka, recitační a pěvecká soutěž 1.stupně, karneval a jiné soutěže např. 

sběr baterek, klokánek aj. 

 

Pro 52 přítomných 

Proti 0 přítomných 

 

 

15. Usnesení č. 6: Byl stanoven limit pro zařazení do evidence hmotného a nehmotného 

majetku ve výši 500,- Kč včetně a investičního majetku ve výši 60 000,- Kč včetně. 

Tento majetek bude evidován v počítači a jednou ročně tištěn a doložen při inventurách. 

 

Pro 52 přítomných 

Proti 0 přítomných 

 

 

 

16. Ukončení členské schůze 

 

  

 

Zápis provedla:  Bc. Bohdana Godulová   V Hnojníku dne: 16.9. 2017 


