
Zápis ze schůze výboru Spolku rodičů Zdrávky Kladno dne 21. 11. 2019 

 

Přítomni:  

Viz prezenční listina 

Program schůze: 

1. Program schůze, schválení programu jednání 

2. Přijetí nových členů výboru 

3. Rezignace stávající předsedkyně výboru, volba nového předsedy 

4. Informace o stavu BÚ Spolku, pokladní knihy 

5. Schválení nových příspěvků na akce žáků a tříd z rozpočtu Spolku 

6. Informace o schválené dotaci z Fondu hejtmanky SČ kraje 

7. Diskuze 

Ad 1) Výbor je usnášeníschopný: přítomno je 13 členů výboru z 15, pro přijetí programu hlasuje 9, 

proti 0, zdržel se 0. Program schůze byl jednomyslně hlasováním schválen. 

Ad 2) Za nové první ročníky se dostavili čtyři zástupci, výbor hlasuje o jejich přijetí: pro 13, proti 0, 

zdržel se 0. Zástupci nových prvních ročníků jsou přijati za členy výboru, přítomno je tak 17 členů 

výboru. 

Ad 3) Paní Ivana Poláková Seidlová oznamuje svou rezignaci na pozici předsedy výboru Spolku. Po 

poděkování za odvedenou práci je přistoupeno k volbě nového předsedy. Jediným kandidátem je 

paní Jana Vlková za třídu PS1B. Pro přijetí 16 (pí Seidlová již nehlasuje), proti 0, zdržel se 0. Paní 

Vlková byla jednomyslně zvolena předsedou výboru Spolku. 

Ad 4) Pokladní Spolku M. Dlouhá informovala o stavu běžného účtu, který k dnešnímu dni činí 

42 875,70,- Kč. Na pokladně je 23 923,- Kč.  

Ad 5) Pokladní M. Dlouhá výboru předkládá žádosti jednotlivých tříd o proplacení: 

Cestovné na soutěž 1. pomoc, červen 2019, vybraní žáci, částka 2 704,- Kč 

Dárková karta Decathlon, odměna za prezentaci školy ve sportu pro vybrané maturanty, částka 900,- 

Kč 

Knižní poukázky Kanzelsberger, voucher Lodestar Coffee, vybraní žáci na konci šk. roku, částka 

celkem 5 800,- Kč 

Poukázky Lodestar Coffe, odměna za činnost v kroužku 1. pomoci na konci šk. roku, částka celkem 

1 200,- Kč (třídy ZL2, ZA2A, ZA2B) 

Květiny na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, částka celkem 2 120,- Kč 

Doprava sportovní kurz Špindlerův mlýn, červen 2019, částka celkem 13 850,- Kč (třídy ZL2, ZA2A, 

ZA2B) 

Cestovné exkurze Praha Přírodovědná fakulta UK, květen 2019, částka 900,- Kč (ZL2) 

Doprava Terezín exkurze, listopad 2019, částka 7 030,- Kč (ZL2, ZA2B) 

Částka k proplacení celkem činí 34 504,- Kč, hlasováním odsouhlaseno, pro 16, proti 0, zdržel se 0. 



 

 

Ad 6) Škola pořádala tři kola soutěže Miss Sestřička pod záštitou Středočeského kraje. Na akci jsme 

obdrželi účelovou individuální dotaci z rozpočtu SČ kraje z Fondu hejtmana a zmírnění následků 

živelních katastrof v rámci Tematického zadání „Podpora hejtmana“. O tento dotační titul jsme žádali 

prostřednictvím Spolku, obdrželi jsme částku 22 000,- Kč. Celková částka dotace bude řádně 

vyúčtována.  

Termín příští schůze je naplánován na duben 2020 po třídních schůzkách od 17 hodin v učebně 19, 

členové výboru budou včas obesláni. 

 

 

Zapsala: Mgr. Z. Volná, listopad 2019 

 


