
Sdružení rodičů při ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 

Zápis ze schůze 

Pravidelná schůze byla svolána na 16:15 hod. dne 05. 11. 2015 

 

A. Informace předsedy sdružení: 

• Předložení vy)čtování sdružení za období 1.4.-31.10. 2015 

• Příspěvek do sdružení/spolku na školní rok 2015/2016 na dítě 150,- Kč, na dvě a více 

dětí v rodině 300,- Kč 

• Přechod sdružení na spolek proběhne na přelomu roku 2015/2016. Právní služby 

spojené s tímto procesem bude zajišťovat advokátní kancelář FEICHTINGER ŽÍDEK 

FYRBACH advokáti s.r.o. 

• Do vánoc budou na webových stránkách vyvěšeny stanovy pro nově transformovaný 

spolek rodičů. Bude možné během druhé poloviny prosince zasílat připomínky. 

Rovněž zde budou uvedeny instrukce pro následné schválení stanov a změny názvu 

spolku. Tento postup bude stvrzen na další schůzce  sdružení/spolku konané dne 

7.1.2016 ve 16:00. 

B. Informace ředitelky školy: 

• Sběr papíru 23 tun; výnos cca. 30 tis. 

• Sběr papíru pouze jednotlivci ne firmy. Škola/sdružení nemůže vydávat potvrezní o 

odevzdání papíru pro firmy, jako doklad o ekologické likvidaci papírového odpadu. 

• Výzva 51- zakoupení tabletů z dotace pro příští 6. ročníky, alternativa za netbookové 

třídy pro příští školní rok. 

• Výzva 56 – 9-ti denní pobyt ve Velké Británii pro 8. a 9. ročníky. Pořízeny knihy 

v hodnotě 150 000,- pro 1. stupeň. 

• Výzva 57 -  dotace pro výuku jazyků; 200 000,- Kč na vybavení dílny, zakoupeny 

hoblice + 50 000,- Kč příspěvek školy 

• Škola pořádá Dne otevřených dveří 7. 12. 2015 

• Večírek 18.3.2016 v 19:00 hotel Dukla 

• Žádost o věnování dvou vánočních stromečků na výzdobu ke Dni otevřených dveří. 

• Od začátku školního roku je ve funkci nový druhý zástupce ředitele Mgr. Michaela 

Stehlíková 

C. Schválení žádostí o příspěvky 

• Výdaje za právní služby spojené se vznikem spolku   10 000,- Kč + DPH 

• Školní družina - příspěvky: 

 na hry do školní družiny pro 6 oddělení  15 000,- Kč 

 na karneval ŠD (únor)       2 000,- Kč 

 na Dětský den ŠD (květen)      2 000,- Kč 

 na výtvarné potřeby pro Výtvarnou školičku    2 000,- Kč 

celkem   21 000,- Kč 

• První stupeň -  příspěvky: 

 doprava planetárium 5. ročník     6 000,- Kč 

 hory 4.-5. ročník     10 000,- Kč 

 škola v přírodě 2.-3. ročník      6 000,- Kč 



 mezinárodní den dětí     10 000,- Kč 

celkem   32 000,- Kč 

• Druhý stupeň - příspěvky: 

 6. ročník doprava do Brna      6 000,- Kč 

 7. ročník doprava Planetárium Brno     6 000,- Kč 

 8. ročník doprava VIDA + Slavkov     6 000,- Kč 

 9. ročník doprava Mohelno + Dukovany    5 500,- Kč 

 Klub nadaných žáků cca 20 doprava Brno; VIDA   2 000,- Kč 

celkem   25 500,- Kč 

 

D. Ostatní 

 

Ukončení: 

Účast zástupců na schůzi sdružení je vedena a potvrzena podpisy na prezenční listině. 

Schůze byla ukončena v 16:50. 

Příští schůze se bude konat 7. 1. 2016 v 16:15. 

 

Zápis sepsal: Patrik Štancl 


