
Programu schůze Spolku rodičů Zdrávky Kladno konané 

dne 23. 11. 2017 

Přítomni:  

Viz prezenční listina PL_SRZK_ 23112017 

Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání 

2. Informace o stavu na BÚ Spolku, pokladní knihy 

3. Informace o konání plesu školy dne 5. 1. 2018, podmínky financování 

4. Informace o způsobu převzetí daru spolkem rodičů 

5. Diskuze 

6. Ustanovení plánu dalších schůzek Spolku 

 

Ad1) Po přivítání členů a zahájení schůze byl program přítomnými jednomyslně schválen. Přítomno je 

všech 12 členů výboru, výbor je tak usnášeníschopný.  

 

Ad2) Pokladník spolku M. Dlouhá informovala členy o stavu financí na běžném účtu a na pokladně. Po 

schválení výdajů činí stav k dnešnímu dni na BÚ 19 893,- Kč, na pokladně 66 316,- Kč. Pokladník rovněž 

předložil žádosti jednotlivých tříd o příspěvky v celkové výši 43 872,- Kč, což zahrnuje zálohu na 

pronájem sálu za účelem školního maturitního plesu a částku za autobus do Prahy na přednášku o 

poruchách příjmu potravy, detaily viz tabulka. Tato částka byla jednomyslně odhlasována.  

 

Ad3) Letošní školní maturitní ples je 70. v pořadí a koná se v Domě kultury. Bylo nutné zaplatit zálohu 

za pronájem sálu ve výši 40 000,- Kč, částka byla převedena z účtu spolku. Tato částka bude vrácena 

z prodeje lístků. V tiskárně bylo objednáno 1 000,- lístků, prodej bude zahájen příští týden, cena je 

250,- Kč k sezení a 200,- Kč k stání za jeden lístek. 

 

Ad4) Žáci čtvrtých ročníků se obracejí na vedení spolku s potřebou předat předměty od dárců do 

maturitní plesové tomboly. Byl vytvořen vzor smlouvy o převzetí daru, dokument je k dispozici 

k nahlédnutí, bude ke stažení na stránkách školy. Přítomní návrh dokumentu schválili.  

 

Ad5) Paní Cacáková vznesla dotaz na přítomnou ředitelku školy dr. Tomsovou ohledně nácviku 

evakuace školy. Nácviky je nutné předem zabezpečit a koordinovat s městskou policií, je nutné zajistit 

prázdné velké parkoviště pod školou, kde má naše škola tzv. shromaždiště. Nácvik evakuace je 

naplánován na letošní školní rok. 

Paní Seidlová vznesla dotaz ohledně nepadnoucích uniforem, které si žáci objednali. Uniformy je 

možné vyměnit s dotyčnou firmou, se kterou škola dlouhodobě bez problémů spolupracuje. Informace 

bude předána třídnímu učiteli.  

Paní Endtová vznesla dotaz ohledně jednotných učebnic somatologie pro třídu L2. Bude řešeno 

s příslušnou vyučující. Rovněž paní Endtová pochválila školu za přípravu oslav 70. výročí založení školy, 

akce byla prezentována regionálním tiskem, zúčastnili se žáci školy a byli pozváni významní hosté. 

 

Ad5) Letošní řádné schůzky výboru spolku proběhnou vždy po třídních schůzkách, tj. příští setkání se 

bude konat 19. 4. od 17 hod. 

 

 

Zapsala: Z. Volná 

Přílohy: tabulka o stavu B.Ú., tabulka přehledu výdajů, vzor žádosti o přijetí daru 

 


