
Zápis ze schůze Spolku rodičů Zdrávky Kladno konané 

dne 6. 9. 2017 

Přítomni:  

Viz prezenční listina PL_SRZK_ 06092017 

Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání 

2. Informace o stavu na BÚ Spolku, pokladní knihy 

3. Schválení nových příspěvků SRZK 

4. Ustanovení dalšího postupu ve volbě nových členů výboru Spolku 

5. Diskuze 

6. Ustanovení plánu dalších schůzek Spolku 

Průběh schůze: 

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

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

2. Pokladník SR Mgr. Dlouhá informovala o účtu SR, který činí 31 393,- Kč ke dni 6. 9. 2017. V pokladně SR 

jsou 2 316,- Kč.  

3. Žádosti o příspěvek z prostředků SR: 

cestovné a ubytování na soutěž 1. pomoc…………………………….. …2 647,- Kč 

doprava na exkurzi do Židovského muzea Praha, ZA1, ZL1………..3 872,-Kč 

doprava na sportovní kurz ZA2A, ZA2B, ZL2………………………………9 500,-Kč 

cestovné a ubytování na soutěž 1. pomoc ………………………………..3 877,-Kč 

doprava na exkurzi do Hostivic – Orifarm ZL2, ZL3…………………….3 025,-Kč 

drobné odměny pro žáky s mimořádnými výsledky ve školní a mimoškolní činnosti SČ3 

                                                                                                                  2 000,-Kč   

 

Celkem: 24 921,- Kč 

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně schválilo. Tabulka se stavem účtu bude uveřejněna na stránkách školy 

spolu se zápisem schůze. 

Dále proběhlo hlasování o návrhu dr. Tomsové o výši příspěvku do SR v letošním školním roce ve výši 500,- Kč. 

Návrh byl přítomnými jednomyslně přijat. Výběr částky za jednotlivé třídy provedou třídní učitelé, celkové sumy 

odevzdají pí Bohovicové, termín do konce října. 

4. Za třídu ZA1B byla do výboru SR navržena paní Šafrová, je nutné ještě členy doplnit za třídy ZA1A a 

ZL1, zodpovídá Z. Volná. 

5. Paní Cacáková vznesla dotaz ohledně závadného čipu své dcery. Zodpověděla dr. Tomsová, vadný čip 

bude vyměněn za funkční u paní Bohovicové. Další dotaz se týkal využití příspěvků u 4. ročníků, kdy 

reagovala dr. Tomsová s odpovědí, že příspěvky jsou každoročně využívány pro maturitní ples a 

náklady spojené s úhradami u praktických a ústních maturit (pohoštění, květiny). 

Přítomní rodiče rovněž informují o problémech s dopravou při cestě do školy u dojíždějících žáků. 

Vedení školy bude informovat vyučující.  

 

6. Další termín schůzky SR byl stanoven na 23. 11. 2017 po třídních schůzkách, tj. v 17 hodin v učebně č. 

19. 

Závěry schůze – shrnutí: 



a. SR odsouhlasil příspěvky v celkové výši 24 921,- Kč. 

b. Výše příspěvku na letošní školní rok byla odsouhlasena na 500,- Kč 

c. Je nutné doplnit členy za zbývající první ročníky, tj. ZA1A a ZL1 

d. V diskusi byly dr. Tomsovou zodpovězeny dotazy na nefunkční čip, využití příspěvků pro 4. ročníky a 

problémy s dojížděním 

e. SR odsouhlasilo další termín schůze; byl stanoven na 23. 11. 2017 v 17:00 v učebně č. 19 

 

Zapsala: Z. Volná 

Přítomni: viz prezenční listina 


