Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148,
příspěvková organizace, z.s.
IČO 01565257
Se sídlem: Jaroslava Seiferta 148, 27601 Mělník

Zápis ze schůze Shromáždění spolku Sdružení rodičů a přátel školy při Základní
škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvkové organizace, z.s.,
konané dne 21. 10. 2016
Přítomni: Karschová (plná moc Janušková), Hrušková, Widtmannová, Dvorná, Nováková, Bakešová,
Vavřinová, Pašková, Rozborová, Hrstková, Legerská, Burianová, Hlavatá
Nepřítomni: zástupci tříd II. B, IV. B, IX. A
Omluveni: Šťovíčková, Rejmanová
Hosté: Mgr. Michaela Vacková, Ing. Jan Barták
Zahájení schůze:
Ukončení schůze:

1700 hod
1745 hod

Schůze je usnášeníschopná.
Program:

přivítání, zahájení schůze
zpráva o činnosti spolku
zpráva Kontrolní komise
volba Rady rodičů
diskuse
zakončení schůze

1) Ing. Pavlína Rozborová zahájila schůzi, přivítala přítomné členy a hosty a konstatovala, že schůze
je usnášení schopná.
2) Ing. Pavlína Rozborová přednesla návrh o změně programu a jeho doplnění. Bod „Zpráva o
činnosti spolku“ navrhuje změnit na „Zpráva o hospodaření spolku a její projednání“ a bod
„Zpráva Kontrolní komise“ navrhuje doplnit o „Zpráva Kontrolní komise a její projednání“. Dále
navrhuje program doplnit o bod „Schválení rozpočtu na školní rok 2016/2017“.
Usnesení: Shromáždění spolku schválilo všemi hlasy nově doplněný program schůze a jeho změny.
3) Ing. Pavlína Rozborová přednesla zprávu o hospodaření Spolku. Tato zpráva je přílohou č. 1 zápisu
schůze.
Usnesení: Shromáždění spolku projednalo a schválilo všemi hlasy Zprávu o hospodaření spolku.
4) Ing. Jan Barták, přednesl Zprávu Kontrolní komise. Tato zpráva je přílohou č. 2 k zápisu ze schůze
Shromáždění spolku.
Usnesení: Shromáždění spolku projednalo Zprávu Kontrolní komise.
5) Shromáždění spolku projednalo návrh předsedy spolku na rozpočet pro školní rok 2016/2017.
Předpokládané příjmy spolku činí 40.000,- Kč a předpokládané výdaje 35.000,- Kč.
Usnesení: Shromáždění spolku odsouhlasilo všemi hlasy rozpočet na školní rok 2016/2017.
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6) Zástupci jednotlivých tříd delegovali na školní rok 2016/2017 nové zástupce do Rady rodičů.
Seznam nové rady rodičů je přílohou č. 3 k zápisu ze schůze.
Usnesení: Shromáždění zvolilo všemi hlasy nové zástupce do Rady Rodičů.
7) Diskuse
a) Zveřejňování dokumentů a dalších informací na webových stránkách školy:
Několik rodičů vzneslo dotaz týkající se pružnosti zveřejňování informací na školních
webových stránkách. Předsedkyně spolku informovala zástupce tříd o tom, že všechny
dokumenty byly opakovaně poskytnuty správci stránek k zveřejnění, ale ne všechny
zveřejněny byly, některé s velkým časovým odstupem. Po prodiskutování situace členové
Shromáždění navrhli zaslat žádost řediteli školy, PaeDr. Milanu Němcovi s žádostí o nápravu
neutěšeného stavu. Úkolem byla pověřena paní Renata Nováková ve spolupráci s paní
Pavlínou Rozborovou. Kopie dopisu jsou přílohou č. 4, tohoto zápisu.
Usnesení: Shromáždění spolku odsouhlasilo všemi hlasy zaslání dopisu PaeDr. Milanu
Němcovi s žádostí o prověření situace kolem webových stránek školy.
b) Změna plateb členského příspěvku:
Pavlína Rozborová přednesla návrh na projednání změn v principech placení členských
příspěvků, a to návrh na jejich zvýšení, nebo vázat členství pouze na jedno dítě. Přítomní
zástupci rodičů návrh projednali a vzhledem k tomu, že s touto změnou je neodmyslitelně
spjata i změna stanov, návrh prozatím odložili. Zároveň uložili předsedkyni Spolku vypracovat
návrh konkrétních změn stanov Spolku do podzimní schůze Shromáždění spolku, kde budou
změny znovu projednány a bude o nich hlasováno.
Usnesení: Shromáždění spolku zamítlo všemi hlasy návrh na změnu principu placení
členských příspěvků.
8) Závěr: příští schůze Shromáždění spolku se bude konat v říjnu 2017.
Zapsala: Mgr. Gabriela Hlavatá

