
*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 SPOLKU 

Pravidelná schůze byla svolána na 16:15 hod. dne 09. 11. 2017 

 

A. Informace předsedy sdružení: 

• Večírek spolku 9. 3. 2018 v Kuchařovicích, hraje Free Band 

• Příspěvek do sdružení za žáka 150,- Kč. Za dvě a více dětí z jedné rodiny max. 300,- 

Kč 

B. Informace ředitelky školy: 

• Škola je zapojena do projektu „Obědy dětem“ 

• Soutěž „Jeden svět na školách“, výtvarná soutěž; dvě žákyně se dostaly mezi 

18 oceněných 

• Firma PEGAS věnovala částku na přestavbu dvorku N1 – venkovní učebna, 

enviromentální výchova, výtvarná výchova    … 500 tis. 

• Výměna oken tělocvična, budova N5     … 419 tis.  

• Fasáda tělocvična       … 500 tis. 

• Nábytek do tříd       … 400 tis. 

• Dokončena oprava šaten 

• Průběžně probíhá obnova žaluzií 

• Sběr papíru 22t,        … cca 33 tis. 

• Foto - video ze „Den porozumění“ , vybráni do 10-ti nejlepších; hlasování pro video 

na stánkách školy 

• Sběr kůra do konce května 

• Víčka do půlky května 



 

C. Schválení žádostí o příspěvky 

• Školní parlament – návštěva Parlamentu ČR+ ZOO Praha  … 15.000,- 

• Reprezentace žákovského parlamentu v sídle Parlamentu ČR; 6 žáků 

školy+doprovod; Příspěvek na jízdné     …  3.000,- 

• Školní parlament 5. dětí Brno; setkání zástupců školního parlamentu 

z Jihomoravského kraje      …     500,- 

• Planetárium – 5. ročníky (doprava)     … 10.000,- 

• Den otevřených dveří - 14. 12. 2017, nákup výtvarného materiálu …   5.000,-  

• Kino celý 1. stupeň (364 žáků, 50 Kč/žák; vánoční dárek)  … 18.200,-  

• Lyžařský výcvik – 4. a 5. ročníky (doprava)    … 12.000,- 

• Velikonoční vyrábění (nákup výtvarného materiálu)   …   5.000,-  

• Pobyt v přírodě (doprava)      … 10.000,- 

• Den dětí – celý 1. stupeň (364 žáků; nanuky)    …   8.000,-  

• Exkurze fyzika, Mohyla míru, Vida 8. ročník (doprava)  …  11.000,- 

• Planetárium 9. ročník (doprava)     …  5.000,- 

Celkem        … 96.700,- 

 

• Školní družina (dále jen ŠD) 

- Hry pro 6 oddělení      … 18.000,- 

- Karneval ŠD – únor (odměny, sladkosti)    …   2.000,- 

- Odpoledne plné her – Dětský den – květen   …   2.000,- 

- Výtvarné potřeby a celo družinové akce    …   6.000,- 

(Podzimní odpoledne, Velikonoční odpoledne, Dopravní akce)    

Celkem        … 28.000,- 

   



 

D. Vyúčtování prostředků Sdružení rodičů duben - říjen 2017 

 

Příjmy: 

 

Přijatý úrok     751,58,- 

Sběr papíru     28.608,- 

(sběr říjen 2017 ještě není zahrnut …cca 35 tis.Kč) 

Sběr plastových víček      4.160,- 

Sběr pomerančové kůry      4.111,- 

Dar Nizozemí     25.000,- 

Příspěvek MÚ     30.000,- 

-------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                    92.630,58,- 

 

 

Výdaje: 

 

Materiál – zápis       6.192,- 

Doprava LVVK, exkurze, škola v přírodě 98.181,- 

Učební pomůcky logopedie        767,- 

Pernamentka muzea      2.400,- 

Odměny děti             706,- 

Odměny knižní     10.238,- 

Výuka plavání     30.000,- 

Nákup DDHM     74.141,54 

Den porozumění, den dětí….   12.193,- 

Toaletní papír          8.058,-  

Bankovní poplatek             110,- 

Daň z úroků               142,76,- 

Drobný materiál        4.006,- 

Pronájem     19.350,- 

Fotografie-tabule cti        1.760,-  

------------------------------------------------------------------------- 

Celkem       268.245,30,- 

 

 

Stav na účtu:     209.935,39,-  

Stav v pokladně:             4.727,00,- 

  



 

 

E. 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 16:55. 

Příští schůze se bude konat v den rodičovských schůzek všech ročníků v 16:15. 

 

Zápis sepsal:    Patrik Štancl 


