
Zápis z členské schůze Spolku Rodičů Základní Školy Milín 

 

Datum: 28.3. 2022, ZŠ Milín 

Účast: viz prezenční listina 

Přítomni: 10 důvěrníků 

Nepřítomni: 1 důvěrník 

Omluveni: 4 důvěrníci 

 

Schůze je usnášeníschopná. 

 

Program: 

1. Zahájení a přivítání nové členky 
2. Finance 
3. Budoucnost SRZŠ 
4. Akce – spolupráce s dalšími spolky, akce jaro/léto 2022 

 

• Ad 1: Zahájení a přivítání nové členky – důvěrník za 1.třídu 
• Ad 2: Finance  

Ø Účet: 32 457,75 Kč 
Ø Pokladna: 12 998 Kč 
Ø Příspěvky k zaplacení v lednu 2022 zatím nezaplatila asi třetina rodičů. 

Upomínka byla zaslána v únoru. Nyní už nedává smysl posílat další. Neplatiče 
budou kontaktovat emailem důvěrníci příslušné třídy. Paní Hálová poskytne 
jednotlivým důvěrníkům seznam neplatičů v jejich třídě. Ideální požádat o 
doplacení do 15.4. 

Ø Výdaje za zpracování uzávěrky: faktura od paní Petákové na 1000,-. 
Předpokládané doplacení 1500,- CZK na konci kalendářního roku. Plánováno bylo 
pro paní Petákovou celkem 2500,- CZK 

Ø Příspěvěk na 9.třídy: momentálně rezerva 12 000, která nebyla využita na nákup 
knížek (nebylo potřeba), jak bylo původně plánováno.  Počítá se s příspěvkem 
3000,- pro obě třídy na šerpy.  9.třídy jeví zájem o příspěvek na výjezd do Ledra. 
Na schůzi bylo odsouhlaseno navýšení příspěvku pro 9.třídy o další 4000,- CZK , tj 
celkem na 7000,- CZK pro obě třídy k využití na šerpy a na výjezd do Ledra. 



Ø Den dětí: plánovaný příspěvek 9000,- CZK, není jasné komu se bude vyplácet. 
Buď jednotlivým třídám na jejich aktivity individuálně nebo na hromadný den 
dětí organizovaný družinou. Zatím není jasné, zda má škola – družina něco 
v plánu. Paní Solomonová to zjistí a dá vědět. 
 

• Ad 3: Budoucnost SRZŠ 
Ø Paní Šefčíková nastupuje od září do školy jako zaměstnanec, není tedy 

možné, aby dál vykonávala funkci předsedy SRZŠ. Bude tuto funkci 
vykonávat pouze do konce školního roku 2021/2022. Je třeba uvažovat o 
nástupci.  

 

• Ad 4: Akce spolupráce s dalšími spolky jaro-léto 2022 
Ø Spolupráce s MC Milínek a Activity klubem (paní Kalíková a paní 

Srbková) 
- Minimálně je zájem z obou stran o koordinaci akcí, tak aby se nekryly, nabízí se 
ale i další možnosti vzájemné spolupráce a podpory. 
- Paní Srbková je důvěrníkem za 1.třídu a současně koordinuje aktivity těchto 
spolků. Představila dvě akce plánované na dohlednou dobu: 

Pochod Milínskem 21.5 2022: obnova akce původně organizované p. 
Trnkou, dvě nebo tři náročnosti (délky) tras v okolí. Očekává se velká 
účast, na konci odměny, diplomy. Není dostatek lidí, kteří by pomohli 
s organizací a ujali se služeb na jednotlivých stanovištích. Dohodli 
jsme se, že paní Srbková sepíše email se žádostí o podporu pro rodiče,  
paní Šefčíková  zařídí rozeslání přes bakaláře. Tento týden budou 
upřesněny podrobnosti. 
Úklid Milína: zatím není jasný termín, asi začátkem května. Již 
dohodnuta spolupráce a podpora (materiální) od obce. Škola by 
mohla poskytnout prostory zahrady na slavnostní zakončení, případně 
finance na nákup odměn – z rozpočtu SRZŠ. Opět paní Srbková dodá 
potřebné informace a pak se případně dohodneme na 
podrobnostech.  

Ø Zahradní slavnost ZŠ Milín: bude se konat pro celou školu. Termín 
dohodnut na sobotu 25.6. Zároveň zafunguje jako rozloučení s deváťáky. 
Bude to celodenní akce. Momentální rozpočet je 8000,- CZK, který je pak 
dále možno navýšit o dalších 6000 CZK. Mělo by jít o soutěže, zábavu, 
jídlo, pití apod.  
Je potřeba, aby komunikaci mezi organizátory zajišťoval jeden nebo dva 
lidé (koordinátoři), kteří budou zajišťovat komunikaci a vést záznam o 



rozdělení úkolů. Na koordinátora byla navržena paní Bubeníková a 
nabídla se paní Kopp. Na nadcházející schůzce se upřesní.  
Schůzka, na které by již měly padnout konkrétní nápady a možnosti se 
bude konat 13.4. v 18:00. Na tuto konkrétní schůzku budou pozváni 
zájemci z řad rodičů, kteří mají chuť něco zařídit nebo chtějí nabídnout 
pomoc s organizací. Motivační dopis a info o schůzce připraví paní Kopp a 
poskytne paní Šefčíkové, pak bude rozeslán přes Bakaláře.  

 

ÚKOLY: 

Pokladník paní Hálová rozešle jmenovitý seznam neplatičů v jednotlivých třídách třídním 
důvěrníkům. Proplatí fakturu od pí. Petákové. 

Všichni: Na základě seznamu osloví třídní důvěrník konkrétní rodiče ze své třídy o doplacení 
příspěvku. Zaplatit do 15. 4. 2022. 

Paní Solomonová zjistí zájem o příspěvek na den dětí. Komu se bude vyplácet? Podá informaci 
třídním učitelkám 9. tříd o navýšení příspěvku a jeho využití. 

Paní Srbková dodá informace ke spolupráci spolků a plánovaným akcím Pochod Milínskem a 
Úklid Milína. Sepíše motivační email pro rodiče. 

Paní Kopp připraví motivační dopis a informace o schůzce (Zahradní slavnost). 

Paní Šefčíková zajistí komunikaci s panem ředitelem a rozeslání emailů přes Bakaláře. 

 

Zapsala: Nina Kopp 

Kontrola: Veronika Šefčíková 

 

Termín další schůzky: středa 13. 4. 2022 v 18:00 hod (organizace Zahradní 
slavnosti) 

 


