
Zápis ze schůze Spolku rodičů Zdrávky Kladno konané 

dne 19.4.2018 

Přítomni:  

Viz prezenční listina PL_SRZK_ 19042018 

Program schůze: 

 Program setkání, schválení programu jednání 

 Informace o stavu BÚ Spolku, pokladní knihy 

 Schválení nových příspěvků na akce žáků z rozpočtu Spolku 

 Volba místopředsedy Spolku 

 Informace o žádosti o dotaci z Fondu hejtmana SČ kraje 

 Diskuze 

 Ustanovení plánu dalších schůzek Spolku 

Přítomno je 10 z 12 členů výboru, výbor je tak usnášeníschopný 

Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájila Mgr. Volná a předložila návrh programu, který byl jednomyslně schválen. 

2. Pokladník SR Mgr. Dlouhá informovala o stavu BÚ SR, který činí 131 692, 42,- Kč k 19.4.2018. V pokladně SR 

je 500,- Kč.  

3. Žádosti o příspěvek z prostředků SR: 

 doprava pro studenty L. Jindřicha, A. Lomako na psychologickou olympiádu v Nymburce; 440,-Kč 

  doprava na exkurzi do Židovského muzea Praha, GENET, třídy ZA1A,ZA1B, ZL1,ZL; 10 200,-Kč 

 doprava na exkurzi do Hrdličkova muzea antropologie a pracoviště elektronové a fluorescenční 

mikroskopie PřFUK,třída ZL2;  768,-Kč 

 doprava na Veletrh vzdělávání PVA Letňany Praha, třídy ZL4, SČ4; 3 872,-Kč 

 doprava na exkurzi do Rehabilitačního ústavu Kladruby, třída ZA3B; 7 381,- Kč 

celkem : 22 661,- Kč 

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně schválilo. 

4. Bylo přistoupeno k volbě druhého místopředsedy SR za paní Průšovou, která z funkce odstoupila. Na funkci 

kandiduje Z. Volná. Přítomno je všech 12 členů výboru, výbor je tak usnášeníschopný. Bylo hlasováno: na 

funkci místopředsedy, paní Z. Volná, pro 12 hlasů, proti 0, zdržel se 0. Novým místopředsedou Spolku 

rodičů byla jednomyslně zvolena Z. Volná 

5. Přítomná ředitelka školy dr. Tomsová informuje o stavu žádosti o dotaci z Fondu hejtmana SČ kraje. Jako 

v loňském roce jsme jménem spolku zažádali o dotaci ve výši 90 000,- Kč na odbornou stáž pro 3. ročníky 

v italském Fermu. Dotaci jsme obdrželi, akce pro 45 žáků proběhne v termínu 1. – 10. 6. 2018. 

6. V diskuzi je navrženo přispět z rozpočtu spolku na květiny a drobné dárky pro maturitní komisi během 

ústních maturit. Návrh je přítomnými přijat, vyúčtování proběhne standardní způsobem přes pokladníka 

spolku. 

7. Další schůze spolku je naplánována na listopad 2018 po třídních schůzkách, konkrétní termín bude 

upřesněn. 

Zapsala: Z. Volná, květen 2018 

 

Závěry schůze – shrnutí: 

a. SR odsouhlasil příspěvky v celkové výši 22 661,- Kč. 



b. SR zvolil nového místopředsedu Z. Volnou 

c. SR odsouhlasil nákup květin a drobných dárků pro členy maturitních komisí během nadcházejících 

ústních maturit 

d. SR odsouhlasil další termín schůze v listopadu 2018 po třídních schůzkách, konkrétní termín bude 

upřesněn 

 

 

 

Zapsala: Z. Volná, květen 2018 


