
Zápis z členské schůze Spolku rodičů Základní školy Milín 

Dne 9.3.2021 

Začátek v 19:00 hod (ukončení v 20:00 hod) 

Místo konání: on-line prostředí Meet 

Zúčastnění: viz. tabulka prezence (9 přítomných, 2 nepřítomní, 2 omluveni) 

• Schůze je usnášeníschopná. 

 

Program: 

1) Zahájení + prezence 

2) Existence spolku 

3) Finance a rozpočet 

4) Informace ze školy 

5) Akce SRZŠ 

6) Diskuse  

 

add.1) ZAHÁJENÍ 

Přivítání, představení programu v bodech, prezence  

 

add.2) EXISTENCE SPOLKU 

Ve stávajících stanovách je účel spolku vymezen takto ve článku 2: 

„Hlavním účelem spolku je spolupráce školy s rodinou, hájení práv a zájmů dětí 

navštěvujících ZŠ a jeho veřejně prospěšná činnost: a) organizování, realizace a 

podpory vzdělávacích, kulturních, společenských a sportovních akcí školy a žáků, b) 

spolupráce s jinými organizacemi a spolky, c) kvalita vzdělávání, d) zájmové a 

odborné činnosti ve škole a mimoškolní výchově, e)finanční podpora školních a dalších 

aktivit žáků (odměny a příspěvky)“ 

  Osmi hlasy z devíti přítomných byla odhlasována další existence spolku. 

Bude nutná úprava STANOV. Ze stávajících stanov bylo jednohlasně odsouhlasené 

vyjmutí pobočných spolků – Rosnička a Letní tábor. Dále bylo odsouhlaseno 

nadpoloviční většinou vyjmutí revizní komise.  

Na úpravě bude pracovat předsedkyně pí. Šefčíková a pí. Hurtigová. Členové spolku 

mohou podávat podněty k úpravám do 20.3.2021. Upravené stanovy budou 

předloženy členské radě ke schválení. 

add.3) FINANCE A ROZPOČET 

 

O současném stavu financí promluvila pí. Hálová (pokladník). Zůstatek ke dni 

28.2.2021 v pokladně je 13 111 Kč a na účtě 38 885,75 Kč. (Pozn. od účetní „Na účtu 



SRZŠ jsou omylem od rodičů zaplacené 2 platby za družinu, které budeme chtít 

přeposlat převodem na účet do školy nebo lze převést z pokladní hotovosti SRZŠ.“) 

 

Vzhledem k velkému zůstatku finančních prostředků a s přihlédnutím k době 

s omezeními kvůli pandemii byl jednohlasně schválen návrh o zrušení již jednou 

schválených, ale nezaplacených členských příspěvků na školní rok 2020/2021.  

 

Rozpočet tedy také na tento rok nebude. Všechny podpořené akce v roce 2021 

budou vyplaceny jako mimořádný výdaj. Zároveň bylo oznámeno, že po domluvě 

s účetní dojde ke změně sestavování rozpočtu. Od roku 2022 bude sestavován vždy 

na kalendářní rok. Členské příspěvky se budou vybírat během ledna. 

 

Za vedení účetnictví pí. Petákovou jí byla jednohlasně schválena finanční odměna 

2500 Kč.   

 

add.4) INFORMACE ZE ŠKOLY 

Jednohlasně odsouhlaseny byly následující žádosti o finanční podporu: 

ŠD – Strašidelná škola 2000 Kč, 6. třída – adaptační kurz 1500 Kč, neproplacená 

faktura za adopci damana 2500 Kč. 

 

Podpora preventivních aktivit ve znění došlé žádosti (na 35000 Kč) byla jednohlasně 

zamítnuta. Spolek je ochoten finančně přispět na konkrétní konaný program.  

  

Třídní důvěrník 9. třídy (tedy pí. Farářová) zjistí zájem o příspěvek u třídní učitelky a 

podá návrh. 

 

add.5) AKCE SRZŠ JARO/LÉTO 2021 A PODZIM/VÁNOCE 2021  

Třídní důvěrníci se domluvili na tom, že do 15. 4. 2021 se spojí s třídními učitelkami 

popř. rodiči a zkusí vymyslet třídní akci, na kterou budou moci čerpat finanční 

podporu do výše 1500Kč na třídu. Do tohoto data podají návrhy členské radě ke 

schválení příspěvku. Realizace akce bude záviset na vývoji pandemických opatření.    

Další akce se zatím plánovat nebudou.  

 

add.6) DISKUSE A PODNĚTY OD ČLENŮ SPOLKU 

Podnět týkající se kvality stravování ve školní jídelně přišel emailem od jednoho člena 

spolku. Vzhledem k absenci žáků ve škole se tento námět přesouvá k řešení na dobu, 

kdy bude probíhat řádná prezenční výuka. Avšak za předpokladu že bude podnět 

znovu podán. 

 

 

Příští schůzka bude svolána koncem dubna 2021 

 

Zapsala: Veronika Šefčíková 

 


