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ZÁPIS ZE SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ JMZŠ  ZE DNE 5. 9. 2019 

Zúčastněni: viz prezenční listina (příloha č.1) 

Program:  

1. Návštěva nové sportovní haly a seznámení s vybavením 

2. Zpráva o stavu hospodaření za školní rok 2018/2019 

3. Požadavky školy – finanční prostředky; pomoc při plánovaných akcích školy pro 

rodiče a děti 

4. Výběr dobrovolného daru 

5. Seznámení se změnami v revizní komisi Spolku 

6. Přátelské setkání leden 2020 

7. Požadavky Spolku na vedení školy 

8. Diskuze 

Ad. 1. Návštěva sportovní haly – novými prostory provedl Mgr. Jiří Kaleta; JMZŠ má 

k dispozici halu vždy v úterý a ve čtvrtek do 15:30 hodin, využití maximální včetně družin. 

Ad. 2. Zprávu o stavu hospodaření  Spolku ve školním roce 2018/2019 podala hospodářka 

Spolku p. Jana Kantorová. K 31. 8.2019 je stav na účtu 124 368 ,- Kč, v příručních 

pokladnách pak 9 717,- Kč. 

Ad. 3. Požadavky školy 

Ředitelka školy přednesla návrh požadavků na finanční prostředky pro školní rok 2019/2020. 

Vzhledem k navýšení počtu žáků ve škole, dochází i navýšení požadavků.  Tabulka 

požadavků viz příloha č. 2. Jednohlasně schváleno. 

Data akcí školy: 7. 11. 2019 Dílny – Retro 

                            5. 3. 2020 Dílny k MDŽ 

                            18. 6. 2020 Dětský den 

Ad. 4. Výběr dobrovolného daru pro Spolek opět proběhne v říjnu – tiskopisy + výběr zajistí 

M. Molinová. Členové Spolku se dohodli na navýšení minimální částky na 300,- Kč. 

Schváleno jednohlasně. 

Ad. 5. Změny v revizní komisi – v červnu 2019 se vzdaly své funkce člena revizní komise 

Spolku p. Ježíková a p. Šuláková, novými členkami revizní komise se po hlasování staly p. 

Renata Nieslaniková a p. Věra Heverová. Předsedkyní komise zůstává p. Kornélie Samiecová. 

Ad. 6. Přátelské setkání proběhne v pátek 24. 1. 2020 v PZKO v Dolní Lištné – pronájem, 

hudba a kuchyň zajištěno. Návrh na zvýšení ceny vstupného na 375,- Kč – schváleno 

jednohlasně. 
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Ad. 7. Požadavky Spolku 

Členové Spolku žádají vedení školy, aby ve spolupráci s třídními učiteli oslovili rodiče a 

získali zástupce každé třídy do Spolku rodičů, současný stav je dále neudržitelný. 

Ad. 8. Diskuze: Návrh na finanční dar pro školu – spolufinancování interaktivní tabule 

polovinou ceny (dle nabídky 50 000,- až 60 000,- Kč) – schváleno jednohlasně. 

Zpracoval: M. Molinová 

Schválil: R. Molin 


