
Zápis z členské schůze Spolku rodičů Základní školy Milín 
 
konané dne 4. 10. 2021 
 
účast: viz. prezenční listina 4. 10. 2021 (6 z 15 důvěrníků) 
přítomni: 6 + 1 host 
nepřítomni: 1 
omluveni: 5 
 
Schůze není usnášeníschopná. 

 
 

Program: 
1. Přivítání stávajících a nových členů a krátké představení spolku 
2. Představa spolupráce se školou 
3. Činnost v loňském roce 
4. Zhodnocení akcí na konci roku 
5. Finance 
6. Příprava rozpočtu 
7. Ostatní + úkoly 
 
 
Ad1) Přivítání stávajících a nových členů a krátké představení spolku 
 
- Na začátku proběhlo přivítání stávajících členů, nové delegátky za 1.B a hosta pana ředitele Kopeckého.  

 
- Přítomní byli seznámeni s novými stanovami. 

 
 

Ad2) Představa spolupráce se školou 
 
- V této části vystoupil pan ředitel Kopecký s návrhem spolupráce našeho spolku se ZŠ Milín. 

o Pomoc s realizací sportovního hřiště v zadní části školní zahrady. Projekt je zpracován a je k dispozici u pana ředitele. 
Cena byla vypočítána na cca 12 mil. Podané žádosti o dotace byly prozatím zamítnuty. Nabízí se možnost projekt 
rozpracovat na etapy. Obec nabízí též určitou finanční spoluúčast. V současné době ale nemá personální kapacity na 
koordinaci získávání financí.   
 

o Možnost spolupráce spolku – najít mezi rodiči člověka (skupinku rodičů), který by si vzal na starosti prezentaci hřiště, 
sbírky, dary, popř. dotace na jednotlivé etapy.  

 
o Akce školy, kde se může zapojit SRZŠ – Vánoce ve škole (vánoční dílna, workshop), Projektový den – Italský den 

(Partnerství mezi Milínem a obcí Ledro. Odpolední program – nápady: výroba pizzy, těstovin…)    
 

- Pan ředitel schválil prostředí KOMENS jako komunikační kanál mezi SRZŠ a rodiči. 
 

- Návrhy akcí SRZŠ: Dýňobraní (dlabání dýní, recepty z dýní …), termín přelom října a listopadu 2022. 
 
 

Ad3 Činnost v loňském roce 
 
- Krátce byly shrnuty úpravy stanov spolku. (Rozhodovací funkce delegátů, zásady hospodaření, možnost hlasování pomocí e-

mailů, více viz. Stanovy spolku) 
 

- V červnu 2021 byl zrušen původní účet u Poštovní spořitelny a založen nový u Fio banky.  
č. ú. 2501995332 / 2010 
 

 
Ad4) Zhodnocení akcí na konci roku 
 
- Přítomní členové krátce zhodnotili, jak využili finanční podporu spolku na konci školního roku 2020/2021.  (1.B a 7. tř. odpoledne 

s rodiči, 3. AB, 4. tř. a 8. tř. příspěvek na dopravu akce pro třídu)  
 
 



Ad5) Finance  
 
- Byly zrušené účty pobočných spolků (Rosnička, LDT) 

  
- Stav financí k 30. 9. 2021: celkem 23 923 Kč (účet u Fio banky 14 022 Kč, pokladna 9 901 Kč) 

 
- Schválené a zatím nevyčerpané výdaje v r. 2021 – ŠD Strašidelná škola 2 000 Kč, Adaptační kurz 6. třída 1 500 Kč, Dýňobraní SRZŠ 

?Kč, Kniha pro 9. třídy 13 800 Kč  =) celkem 17 300 Kč  
 

 
Ad6) Příprava rozpočtu 
 
- Počet žáků ve školním roce 2021/2022 – 281 žáků 

 
- Návrh výše členského příspěvku na rok 2022 je 200 Kč (= 56 000 Kč) 
 
- Návrhy k diskusi do rozpočtu 2022:  

 
vedení účetnictví pí. Petáková  2 500,- 
Členský příspěvek Asociaci škol. klubů 1 140,- 

    Lyžařský kurz (v roce 2022 4 třídy)  14 000,- 
    Příspěvek pro 9. třídy na konec šk. roku 3 000,-   
    Adaptační kurz 6. třída   1 500,- 
    Mikuláš     2 500,- 
    Den dětí     9 000,- 
    Akce SRZŠ jaro/léto   8 000,- 
    Akce SRZŠ podzim/zima   8 000,- 
    Rezerva     6 360,-       
    Celkem     56 000,- 

 
Ad7) Úkoly 
 
 
- p. ředitel Kopecký – Etapizace projektu na školní hřiště 
 
- pí. Šefčíková – motivační email rodičům se žádostí o pomoc (hřiště, třídní důvěrníci - přípravná třída, 1.A a 

4.B, Dýňobraní)  
 
- pí. Solomonová a pí. Bubeníková – Dýňobraní (určit termín, plakátek, výše finanční podpory ze SRZŠ, 

plánovací schůzka apod.) 
 
- ostatní:  

o Projít návrh položek rozpočtu na r. 2022. Promyslet, co by ještě v rozpočtu mohlo/mělo být.  
o Schvalování rozpočtu proběhne koncem listopadu 2021! 
o Promyslet, jak bychom se mohli zapojit do akce Vánoce ve škole. Jakou akci na jaro/léto 

2022 uspořádat – nápady. 
 

 
 
 
 
Předběžný termín další schůzky – konec listopadu 2021 (schválení rozpočtu)    

 
 
Zapsala: Martina Bubeníková a Veronika Šefčíková  

 
 
 


