
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 07. 11. 2019 

 

A. Informace předsedy sdružení: 

• Do 20. 12. 2019 zaplatit členský poplatek – 150,- Kč na žáka, v případě dvou a více 

sourozenců na škole je maximální platba 300,- Kč celkem. 

 

 

B. Informace ředitelky školy: 

•    

 

C. Schválení žádostí o příspěvky 

• Příspěvek 500,- Kč na autobus (Znojmo – Brno – Znojmo) – krajské setkání školního 

parlamentu.  

• Příspěvek na školní diskotéku – 200,- Kč 

• Příspěvek na den otevřených dveří – 300,- Kč 

• Příspěvek 5.000,- Kč na dopravu na dějepisnou exkurzi (7. ročníky) 

•  Příspěvek 5.000,- Kč na dopravu na dějepisnou exkurzi (6. ročníky) 

• Příspěvek 10.000,- Kč na dopravu na lyžařský výcvikový kurz (6. – 9. ročník) 

• Příspěvek 11.000,- Kč na dopravu do planetária (9. ročníky) 

• Příspěvek 13.000,- Kč na dopravu na exkurzi na Mohylu míru u Slavkova (8. ročníky) 

• Příspěvek do školní družiny (18.000,- Kč na hry, 2.000,- Kč na karneval ŠD, 2.000,- 

Kč na odpoledne plné her a 4.000,- Kč na výtvarné potřeby) 

• Příspěvek pro první stupeň (3.000,- Kč na dýňový podvečer, 10.000,- Kč na dopravu 

do planetária pro 5. Ročníky, příspěvek na kino 50,- Kč/žák cca 15.000,- Kč, doprava 

na lyžařský výcvikový kurz 12.000,- Kč, 1.000,- Kč na odpoledne pro předškoláky, 

2.000,- Kč na zápisy do prvních tříd, 6.000,- Kč na jarní vyrábění, 10.000,- Kč na 

dopravu na školu v přírodě, 4.000,- Kč na Den dětí) 

 

Celkem               134.000,- Kč 



 

D. Vyúčtování prostředků Sdružení rodičů duben - říjen 2019 

 

Příjmy: 

 

Přijatý úrok        624,18 

Sběr papíru,  pomer.kůry 21.411,- 

Dotace MP                30.000,- 

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

Celkem                 52.035,18 

 

Výdaje: 

 

Den dětí nanuky, bonbony   8.074,- 

Odpoledne plné her ŠD    4.035,- 

Knižní odměny konec roku 10.356,- 

Drobné odměny na akcích   1.061,-  

Materiál jarní vyrábění    5.890,- 

Materiál nástěnky    3.632,- 

Doprava Škola v přírodě 10.805,- 

Doprava Špilberk    3.464,- 

Doprava Uherské Hradiště 11.500,- 

Doprava na soutěže       240,- 

Doprava exkurze  28.400,-  

Montáž radiátoru-spec.ped. 19.368,40 (z příspěvku z Holandska) 

Fotky na tabuli cti    2.050,- 

Zápis občerstvení    2.867,- 

Vstupné bowling-odměna   3.156,- 

Vystoupení Adolf Dudek 22.500,- 

Výuka plavání   38.000,- 

Toaletní papír     7.323,- 

Bankovní poplatky        110,- 

Daň z úroku        118,59 

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

Celkem                            182.949,99 

 

 

 

Stav na účtu:    146.220,77  

Stav v pokladně:     16.233,00 

 



 

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:    Milan Stehlík 


