
*Spolek rodičů a žáků při Základní škole, Znojmo, Mládeže 3, z.s. 

IČ 456 70 129 

se sídlem Mládeže 1000/3, PSČ 669 02 Znojmo 

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeného 

Krajským soudem v Brně spis. zn. L 1802 

*   Dále v textu bude uváděno již jen spolek 

 

VĚC: ZÁPIS ZE SCHŮZE 

Pravidelná schůze byla svolána na 16:15 hod. dne 12. 01. 2017 

 

A. Informace předsedy sdružení: 

• Zapsán Spolek rodičů při Základní škole, Znojmo, Mládeže 3, z.s., 

sídlo Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo; čeká se na nabytí právní moci 

• JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D vysvětlil způsob schvalování a hlasování na výboru a 

následně v jednotlivých třídách. Postup popsán ve stanovách sdružení 

• Příspěvek 150,- Kč / žák; 2 a více dětí 300,- Kč 

 

B. Informace ředitelky školy: 

• Od nového školního roku 2017-2018 budou mít žáci vlastní účet u banky, podúčet 

k účtu školy.  

• 9. 3. 2017 jarní tvoření 

• Zápis do 1. tříd 8. 4. 2017 

• Zařazení angličtin již v prvních třídách ve školním roce 2017-2018 

• Večírek 24. 3. 2017; 19:00; děti dostanou 2 vstupenky, rodiče buďto obě vrátí nebo 

pošlou příspěvek; cena 150,- Kč/ks 

 

C. Schválení žádostí o příspěvky 

• Nákup smart tabule, angličtina v prvních třídách   70 000,-Kč 

• Zuzana - na nákup pohárů na květnové 20. Mistrovství ČR 

v dětských country tancích      10 000,- Kč 

 

• Celkem        80 000,- Kč 

  



 

D. Ostatní 

Postup přijímání usnesení na členské schůzi Spolku rodičů a žáků ZŠ, Znojmo, 

Mládeže3., z.s.: 

Rozhodování členské schůze spolku se děje dle čl. 6.2 a násl. stanov spolku, a to takto: 

1) stanovy určují, že všichni členové spolku jsou rozděleni do skupin podle tříd ZŠ (tzn. člen 

patří do té skupiny, která odpovídá třídě, kterou navštěvuje jeho dítě); každá skupina (tedy 

třída) si pak na začátku prvního školního roku dané třídy zvolí svého zástupce, který se 

pak účastní hlasování na členské schůzi spolku (tzn. své zástupce si na začátku školního 

roku volí pouze 1. třídy, vyšší třídy již mají své zástupce zvoleny); takový zástupcem se 

stává ten, kdo obdržel nejvíce hlasů od členů své skupiny – odvolán pak může být 

nadpoloviční většinou hlasů členů skupiny, kterou zastupuje 

2) podle čl. 6.3 se členská schůze spolku koná vždy před rodičovskými schůzkami a účastní 

se jí zvolení zástupci jednotlivých skupin 

3) zasedání členské schůze spolku musí být svolané nejméně 30 dnů před jeho konáním 

(náležitosti, které musí pozvánka obsahovat, jsou uvedeny v čl. 6.4 stanov spolku) 

4) členská schůze spolku je schopna přijímat usnesení (usnášet se), pokud je na ní přítomná 

většina zástupců skupin 

5) přijímání usnesení se pak děje hlasováním – pro přijetí usnesení je potřeba většina hlasů 

přítomných zástupců skupin, pokud není dle zákona nebo podle stanov vyžadováno větší 

množství hlasů (např. o změně stanov nebo o zrušení spolku s likvidací, kdy je třeba 

alespoň dvoutřetinová většina přítomných zástupců skupin) 

6) každý zástupce skupiny má jeden hlas 

7) zástupce skupiny po členské schůzi spolku seznámí s výsledkem schůze ty členy, jejichž 

zástupcem byl zvolen (tedy členy své skupiny); v případě, že většina členů skupiny 

nebude s přijatým usnesením souhlasit, oznámí toto zástupce skupiny na příští členské 

schůzi spolku – pokud bude takto nesouhlasit většina zástupců skupin, je nutné hlasovat o 

změně (příp. zrušení) takového rozhodnutí 

8) do 30 dnů od ukončení členské schůze výbor vyhotoví zápis ze zasedání členské schůze 

spolku 

9) plnění usnesení členské schůze spolku pak zajišťuje výbor spolku dle čl. 7.11.1 stanov 

spolku 

 

 

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 6. 4. 2017 v 16:15. 

 

Zápis sepsal:    Patrik Štancl 


