Zápis z členské schůze spolku konané dne 20. 11. 2018 v ZŠ Skuhrov nad Bělou

Program: 1) Uvítání a představení
2) Složení rady rodičů, činnost
3) Zpráva o činnosti spolku v roce 2018
4) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2018
5) Složení rady rodičů na funkční období roku 2019
6) Výše členského příspěvku pro rok 2019
7) Diskuze + závěr

1)

Uvítání, zapisovatelkou dnešní schůze byla zvolena paní Jaroslava Pišlová.

2)

Rada rodičů pracovala po celý rok v neměnném složení 11 členů (členové rady byli zvoleni na ustavující
schůzi spolku), SRPŠ je dobrovolný svazek členů, kteří mají stejný zájem a vyvíjí svou činnost dle
platných stanov spolku. Stanovy a informace jsou umístěny na stránkách základní školy. Členská
základna je dle stanov a platných právních předpisů ČR vedena neveřejně, zápisy v evidenci provádí
pouze zmocněný člen spolku, kterým je pan Oldřich Málek.

3)

V roce 2018 se rada rodičů sešla celkem 3x, na programu byly připravované akce – školní ples, dětský
karneval, sběr papíru, školní akademie, advent. Spolek zajišťuje akce ve spolupráci se ZŠ a získané
finanční prostředky jsou použity výhradně ve prospěch žáků ZŠ.

4)

Zprávu o hospodaření předala zúčastněným hospodářka spolku paní Šabatová, k nahlédnutí je
po předchozí dohodě.

5)

Rada rodičů – funkční období je dle platných stanov 1 rok. Návrh na nové složení rady rodičů pro rok
2019 : p. Špringrová, p. Pišlová P., p. Pišlová J., p. Šabatová M., p. Koblásová R., p. Lemfeldová,
p. Lockerová, p. Pohlová, p. Vlasáková, nově p. Novotná D. a p. Jandíková. Hlasovali všichni dle
prezenční listiny, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6)

Výše členského příspěvku pro rok 2019 byl navržen ve výši 200,- Kč a byl jednohlasně odsouhlasen.

7)

V diskuzi bylo upřesněno, že se jedná o příspěvek na kalendářní rok, p. Málek informoval o stránkách
školy a odkazu, kde je možno nalézt veškeré informace o spolku.

