Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148,
příspěvková organizace
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,
konané dne 18. 11. 2015
Přítomni: Jana Widtmannová, Lenka Rejmanová, Edita Dvorná, Renata Nováková, Pavlína Kráčmerová,
Romana Bakešová, Jana Šťovíčková, Helena Vavřinová, Pavlína Rozborová, Renáta Rohlíková, Lenka
Legerská, Karolína Burianová, Gabriela Hlavatá, Dana Janušková, Markéta Janíčková
Nepřítomni: zástupci tříd 1.B, 5.B, 8.A
Hosté: Straková Iryna, Vaňková Bohdana, Vacková Michaela, Krátký Alexandr, Helena Vavřinová,
Romana Bakešová
Zahájení schůze:
Ukončení schůze:

17.30 hodin
18.10 hodin

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 „Zprávu o činnosti a hospodaření spolku a její projednání“, bod
„Zpráva kontrolní komise“ navrhuje doplnit o „Zpráva kontrolní komise a její projednání“. Dále
navrhuje program doplnit o bod „Schválení rozpočtu na školní rok 2015/2016“.
Usnesení: Shromáždění spolku schválilo všemi hlasy nově doplněný program schůze a jeho změny.
3.
Ing. Pavlína Rozborová přednesla zprávu o činnosti a hospodaření spolku. Tato zpráva je
přílohou č. 1 zápisu schůze.
Usnesení: Shromáždění spolku projednalo a schválilo všemi hlasy Zprávu o činnosti a hospodaření
spolku.
4.
Ing. Bohdana Vaňková, členka kontrolní komise, přednesla zprávu kontrolní komise. Tato
zpráva je přílohou č. 2 zápisu schůze.
Usnesení: Shromáždění spolku projednalo zprávu Kontrolní komise.
5.
Shromáždění spolku projednalo návrh předsedy spolku na rozpočet pro školní rok 2015/2016.
Předpokládané příjmy spolku činí 35.000,- Kč a předpokládané výdaje 20.000,- Kč.

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Mělník, Jaroslava Seiferta 148,
příspěvková organizace
IČO 01565257
Se sídlem: Jaroslava Seiferta 148, 27601 Mělník
Usnesení: Shromáždění Spolku odsouhlasilo všemi hlasy rozpočet na školní rok 2015/2016.
6.
Zástupci jednotlivých tříd delegovali na školní rok 2015/2016 nové členy do Rady rodičů.
Seznam nové rady rodičů je přílohou č. 3 zápisu schůze.
Usnesení: Shromáždění zvolilo všemi hlasy nové členy do Rady Rodičů.
7.

Diskuse
a) Výroba razítek
Byl vznesen návrh na výrobu 2 ks razítek v souladu se stanovami spolku, konkrétně bodu
č. 9.3, který uvádí možnost použití razítka s názvem spolku. Razítky by disponoval
předseda spolku a pokladník. Na razítku bude uveden celý nezkrácený název spolku a IČO.
Usnesení: Shromáždění Spolku projednalo a schválilo pořízení 2 kusů razítek i způsob
jejich používání.
b) Webové stránky
Paní Hrstková vznesla dotaz, zda by bylo možné informovat rodiče o činnosti Spolku mimo
jiné také prostřednictvím webových stránek. Přítomná zástupkyně ředitele školy, Mgr.
Michaela Vacková, k tomuto návrhu uvedla, že na stránkách školy je možné vytvořit sekci
SRPŠ, kde by bylo možné publikovat všechny materiály a informace vztahující se k činnosti
spolku.
Usnesení: Shromáždění Spolku projednalo oba návrhy a většinou hlasů je přijalo.
Úkolem publikovat příslušné materiály byla pověřena Ing. Pavlína Rozborová.

8.

Závěr: příštíí schůze Shromáždění spolku se bude konat ve druhé polovině listopadu 2016.

Zapsala: Mgr. Gabriela Hlavatá

