
Sdružení rodičů při ZŠ, Znojmo, Mládeže 3 

Zápis ze schůze 

Pravidelná schůze byla svolána na 16:00 hod. dne 07. 01. 2016 

 

A. Informace předsedy sdružení: 

• Předložení vyúčtování sdružení k 31. 12. 2015 

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

dětí v rodině 300,- Kč. Většina příspěvků je uhrazena. 

• Diskuze o předložených stanovách spolku. 

• Termín schválení stanov byl dohodnut na příští schůzce sdružení naplánované na 7. 4. 

2016. Tímto krokem přejde „Sdružení rodičů při ZŠ Mládeže“ na „Spolek rodičů 

žáků ZŠ ul. Mládeže ve Znojmě, z.s.“ 

• Před termínem schvalování budou stanovy k dispozici na nástěnce u ředitelny a 

na webových stránkách školy. 

• Právní služby spojené s tímto procesem zajišťujeadvokátní kancelář FEICHTINGER 

ŽÍDEK FYRBACH advokáti s.r.o.zdarma, jako forma sponzorského daru 

Sdružení/Spolku. 

B. Informace ředitelky školy: 

• Poděkování dětem a rodičům za sběr papíru, víček a pomerančové kůry. 

• Sběr papíru pouze polovina dubna 2016. 

• Výtěžek z akce„Domestos pro školy“   13 500,- 

• Škola se účastní akce „Sněhulák pro Afriku“. 

• Prosba o ceny do tomboly nebo příspěvky na nákup cen do tomboly na večírek 

sdružení, který se bude konat 18. 3.2016 v 19:00 v hotelu Dukla. 

• Na prvním stupni budou instalovány dvě nové SMART tabule. 

• Pří sběru víček třídit. V případě nevytříděných víček příjemce vrací poslanou zásilku. 

Na webových stránkách budou uvedeny typy vhodných víček pro přehlednost. 

C. Schválení žádostí o příspěvky 

• Příspěvek na vybavení čtenářské učebny: 

 Pastelky, tužky, fixy, bloky, barevné papíry       500,- Kč 

 Polštáře na sedačku     3 000,- Kč 

• První stupeň -  příspěvek: 

 Představení Jaroslava Uhlíře    30,- Kč/žák 

  



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. 4. 2016 v 16:15. 

 

Zápis sepsal: Patrik Štancl 


