Zápis ze schůze Spolku rodičů Zdrávky Kladno konané
dne 19.4.2017
Přítomni:
Viz prezenční listina PL_SRZK_ 1904207
Program schůze:







Program setkání, schválení programu jednání
Informace o stavu na BÚ Spolku, pokladní knihy
Schválení nových příspěvků SRZK
Ustanovení dalšího postupu ve změně sídla SRZK, předsedy a místopředsedů
Diskuze
Ustanovení plánu dalších schůzek Spolku

Průběh schůze:
1.
2.
3.

Schůzi zahájila Mgr. Volná a předložila návrh programu, návrh byl jednomyslně schválen.
Pokladník SR Mgr. Dlouhá informovala o účtu SR, který činí 38 721,- Kč ke dni 19.4.2017. V pokladně SR
jsou 18 867,- Kč.
Žádosti o příspěvek z prostředků SR:
 Doprava veletrh pomaturitního vzdělávání ZA4, ZL4, SČ4…………….4 417,- Kč
 Cestovné pro účastníky krajského kola PSY olympiády Nymburk…….318,- Kč
 Doprava účastníků na celostátní turnaj ve futsalu-dívky………………….951,- Kč
 Doprava na Neviditelnou výstavu Praha ZL3, ZA2B ……………………….3 872,- Kč
 Administrativní náklady na podání žádosti o dotaci (poštovné, notář)..77,- Kč

Celkem: 9 635,- Kč
Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně schválilo.
4.

5.

6.

Návrh na zápis změny sídla spolku a nového předsedy a místopředsedů bude učiněn až po vyřízení
dotačního řízení s Krajským úřadem Středočeského kraje. Provádět tyto změny během řízení o dotaci
by mohlo vnést do správních záležitostí nežádoucí chaos.
V diskusi byla vznesena připomínka na zveřejňování stavu účtu, tyto údaje budou uváděny na
stránkách školy v příslušné sekci, vždy v aktuálním znění po schůzi Spolku. Přítomná ředitelka školy dr.
Tomsová zodpověděla dotaz ohledně teploty ve třídách, vzhledem k venkovnímu chladnému počasí se
stále topí a teplota v učebnách odpovídá normám. Připomínka ke známce v Bakalářích, kdy někteří
pedagogové neuvádějí dostatečným způsobem označení známky a její typ, bude předána následující
den vyučujícím.
Další schůze výboru Spolku proběhne po pedagogické poradě dne 27. 6. 2017 od 17 hod. v učebně č.
19.

Závěry schůze – shrnutí:
a.
b.
c.

SR odsouhlasil příspěvky v celkové výši 9 635,- Kč.
Bude zažádáno o změnu sídla Spolku a zápisu nových členů představenstva, ale až po vyřízení dotace
na KÚ SK.
SR odsouhlasilo další termín schůze; byl stanoven na 27. 6. 2017 v 17:00 v učebně č. 19

Zapsala: Z. Volná
Přítomni: viz prezenční listina

