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

IČ 456 70 129 

se sídlem Mládeže 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 10. 11. 2016 

 

A. Informace předsedy sdružení: 

• Transformace na spolek doposud nedokončena. Vysvětlení situace JUDr. Jiří 

Feichtinger, Ph.D – právní zástupce 

• Předseda ustanovil do funkce místopředsedů spolku (název viz výše): 

- Jiří Blažek 

- Milan Stehlík 

• Předání nových formulářů k podpisu rodičům, je nutné žádat o zápis spolku znovu 

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

 

B. Informace ředitelky školy: 

• Nový povrch hřiště dvůr 

• Oprava fasády tělocvična dvůr 

• Opravna sborovny, zateční od kotle 

• Školení učitelů, inkluze 

• 5. ročníky nabídka vzdělávání v 6. ročníku; sportovní třídy, jazykové třídy a třídy 

s posílením přírodních věd 

• Večírek 24. 3. 2017; 19:00; 

• Poděkování rodičům / žákům; výnos cca 30.000 

• 8. 12. 2016 den otevřených dveří 16:00-18:00 hod.; budova Vrchlického 

• Velikonoční vyrábění a zápis na nečisto - duben 

• Zápis do 1. tříd 1. 4. 2017 

• Tablety ve specializované „počítačové“ třídě současná 6.A; nutno systém WIN 10 

• 13. 12. 2016 diskotéka; 17:00-20:00 

• ZŠ Mládeže – centrum sportu; možnost čerpání dotací na sportovní oblečení 

• Možnost odvozu sběru přímo do FCC Group; min. 100 kg;  

 

  



C. Schválení žádostí o příspěvky 

• Příspěvek na dopravu autobusem do Jihlavské ZOO pro členy školního parlamentu, 

návštěva adoptované opice. Odsouhlaseno předsedou.  5.000,- Kč 

• Planetárium 5. ročník, 2 autobusy     12.000,- Kč 

• Exkurze do Třebíče – 5.A+ klub logiky    5.000,- Kč 

• Dýňový podvečer       5.000,- Kč 

• Den otevřených dveří       5.000,- Kč 

• Příspěvek 50,- na vánoční kino pro 1.st.-jde celý   18.500,- Kč 

• Velikonoční vyrábění + zápis nanečisto    5.000,- Kč 

• Hory 4.-5. roč. asi 100,- Kč / žák, příspěvek doprava cca 3.500,- Kč 

• MDD         10.000,- Kč 

• 6.roč. – Technické muzeum + antropos 

8.roč. VI-DA + Mohyla míru 

9.roč. – Dalešice – Hadcova step     22.000,- Kč 

• Příspěvek na tonery        6.000,- Kč 

• Ceny za školní kolo soutěže ,,Královské město Znojmo,, 

materiál  /hlavně plátna/ na Čarovné barevné země...aj.  3.000,- Kč 

 

• Hry do školní družiny pro 6 oddělení v celkové   18.000,- Kč 

• Karneval ŠD - únor (odměny, sladkosti)    2.000,- Kč 

• Odpoledne plné her (Dětský den) – květen    2.000,- Kč 

• Výtvarné kroužky - výt. Potřeby     2.000,- Kč 

• Pomůcky do logopedie       2.000,- Kč 

• Celkem        126 000,- 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 12. 01. 2017 v 16:15. 

 

Zápis sepsal:    Patrik Štancl 


