
Zápis ze schůze Spolku rodičů Zdrávky Kladno konané 

dne 19.1.2017 

Přítomni:  

Viz prezenční listina PL_SRZK_ 1901207 

Program schůze: 

 Program setkání, schválení programu jednání 

 Informace o zřízení BÚ, činnosti pokladníka a ekonoma 

 Informace o stavu na BÚ Spolku, pokladní knihy 

 Schválení nových příspěvků SRZK 

 Schválení pravidel při žádání o finanční příspěvek z rozpočtu SRZK 

 Volba předsedy představenstva a dvou místopředsedů 

 Ustanovení dalšího postupu ve změně sídla SRZK 

 Oznámení o umístění Stanov Spolku na stránkách školy, umísťování zápisů ze schůzí a PL tamtéž 

 Diskuze 

 Ustanovení plánu dalších schůzek Spolku 

Průběh schůze: 

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

2. Mgr. Volná a pokladník SR Mgr. Dlouhá informovaly o zřízení BÚ u České spořitelny, elektronického 

bankovnictví a zrušení starého účtu RR. Pokladník vede pokladnu SR, účetnictví vede ekonomická 

firma, která současně vede účetnictví celé škole. 

3. Pokladník SR Mgr. Dlouhá informovala o účtu SR, který činí 60 574,- Kč k 19.1.2017. V pokladně SR jsou 

3 000,- Kč.  

4. Žádosti o příspěvek z prostředků SR: 

 Doprava exkurze Praha 13. 4. 2016              7 744.- Kč 

 Doprava exkurze Praha 4. 5. 2016                3 872,- Kč 

 Doprava exkurze Čapkova Strž, Dobříš        6 372,- Kč 

 Doprava exkurze ND Praha                            3 872,- Kč 

 Doprava LVVZ Špindl. Mlýn, leden 2017     6 900,- Kč 

 Výroba razítka Spolku                                        345,- Kč 

 Dorovnání a zrušení původního účtu RR        121,- Kč 

 

Celkem: 29 226,- Kč 

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně schválilo. 

5. Mgr. Volná vypracuje vzor Žádosti o příspěvek, který bude k dispozici na stránkách školy a jednotlivé 

třídy budou své požadavky předkládat na jednání SR. 

6. Bylo přistoupeno k volbě předsedy SR a dvou místopředsedů, kandidují paní Poláková Seidlová, paní 

Cacáková a paní Průšová. Přítomno je 11 zástupců z 12 členů výboru, výbor je tak usnášeníschopný. 

Bylo hlasováno: na místo předsedy SR paní Poláková Seidlová, pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0; na 

místo dvou místopředsedů, paní Cacáková, pro 11 hlasů, proti 0, zdržel se 0; paní Průšová, pro 11 

hlasů, proti 0, zdržel se 0. Nové představenstvo bylo jednomyslně zvoleno v tomto složení: předseda: 

paní Poláková Seidlová, místopředsedové: paní Cacáková a paní Průšová. 

7. Je nutné změnit sídlo SRZK na adresu školy, bude zaslána žádost na zřizovatele, tj. Krajský úřad, 

vyřizuje Mgr. Volná 

8. Veškeré výstupy z jednání výboru SRZK, tj. zápisy z jednání a prezenční listiny, budou umístěny na 

stránkách školy, Stanovy spolku jsou zde již k dispozici 



9. Další schůze proběhne po třídních schůzkách dne 19. 4. 2017.  

Závěry schůze – shrnutí: 

a. SR odsouhlasil příspěvky v celkové výši 29 226,- Kč. 

b. SR zvolil nové představenstvo v tomto složení: předseda: paní Průšová, místopředsedové: paní 

Cacáková a paní Poláková Seidlová 

c. Bude zažádáno o změnu sídla Spolku 

d. SR odsouhlasilo další termín schůze; byl stanoven na 19. 4. 2017 v 17:00 v učebně č. 19 

 

 

 

Zapsala: Z. Volná 


