
Zápis ze zasedání deváté členské schůze konané dne 15.10.2019 od 17:00 hod. 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Po uplynutí doby určené ve stanovách Spolku rodičů V Remízku se schůze stala usnášeníschopnou 

v počtu členů, kteří se dostavili a bylo přikročeno k projednání programu: 

Program: 

1.  Předběžná zpráva o výsledku činnosti Spolku rodičů V Remízku za rok 9/2018 až 9/2019  
  Přítomní byli seznámeni s předběžnou zprávou o výsledku činnosti spolku za 9/2018 až 
9/2019. Ve zprávě jsou zahrnuty údaje k poskytnutým grantům a činnosti Spolku. Výsledek 
hospodaření za rok 2018 činí: 56.769,78 Kč.  
 
Hlasování o předběžné zprávě o činnosti spolku za r. 2018 a 9/2019: 
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Předběžná práva o činnosti spolku za r. 2018 a 9/2019 byla schválena. 

 
2.  Schválení čerpání rozpočtu za r. 2019 k 30. 9. 2019 
  Bylo projednáno plnění rozpočtu za r. 2019 s výhledem do konce r. 2019. Hlasování o plnění 
rozpočtu za r. 2019: 
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Plnění rozpočtu spolku za r. 2019 a hospodářský výsledek byly schváleny. 
 
3.  Projednání rozpočtu na r. 2020 
  Byl projednán rozpočet na r. 2020. 
Hlasování o rozpočtu na r. 2020: 
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Rozpočet Spolku rodičů V Remízku na r. 2020 byl schválen. 
 
4.  Zvolení členů výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku 
  Za členy výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. byli navrženi: Kateřina Bejčková, 
Martin Chvál, Eva Šamšová, Veronika Kyzlíková a Martina Rohlichová. Navržení členové se svou 
nominací souhlasili. 
Hlasování o členech výkonného výboru: 
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Složení výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. bylo přijato. 
  
Členové výkonného výboru zvolili i nadále za předsedkyni výkonného výboru Kateřinu Bejčkovou s 
platností od 15.10.2019  a schvalují jí finanční odměnu ve výši 5.000,- Kč. 
Pro: 4    proti: 0    zdržel se: 0 
Jmenování předsedkyně Spolku rodičů V Remízku, z.s. bylo přijato. 
Kateřina Bejčková se jmenováním a odměnou souhlasí. 
 
 Členové výkonného výboru jmenovali čestným členem výkonného výboru pro rok 2019 
zodpovědným za granty a projekty rozpracované k 15. 10. 2019 Barboru Teskovou. Čestný člen nemá 
hlasovací právo. 
 
5.  Účetnictví spolku 
  Účetnictví včetně přístupu k účtu bylo předáno ke dni 31.12.2017 paní Jitce Káclové a i nadále 
pro rok 2020 povede účetnictví. 
 



Hlasování o vedení účetnictví: 
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Způsob vedení účetnictví byl schválen. 
 
6.  Plánované akce do června 2020 
  Byly projednány vhodné termíny pro pravidelné akce spolku.  
Vánoční pečení: 3. 12. 2019 – organizace: Kateřina Bejčková, (pomoc od Veronika Kyzlíková, Lenka 
Chvalová, Bára Tesková, Martina Rohlichová, Eva Šamšová  + družina) Těsto do družiny připravit už na 
začátku listopadu 2019 a dále vše po dohodě. 
Termíny pro Papírové dny nelze předem určit. Byly navrženy měsíce konání: 16.10.2019, únor a 
květen 2020.  Papírové dny: organizace: Veronika Kyzlíková za účasti dalších členů spolku, družiny a 
žáků školy.   
Velikonoční pomlázkování: termín konání středa 1.4.2020 – organizace: Nejedlých, Ratajovi a pí. 
Holubová. Pomoc od členů spolku, družina. 
Knížkování: termín přelom června 2020 – organizace: Lenka Chválová. Pomoc od členů spolku. 
Termín pro volejbalový turnaj je už určen na 23. 11. 2019. Organizuje Martin Chval. 
Darujte kolečkové brusle - jarní akce 2020 po dohodě se školou – informace proběhne ze strany 
školy na třídních schůzkách. Brusle pro použití žáků školy. 
Hlasování o termínech akcí:  
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Termíny plánovaných akcí byly schváleny. 
 
7.  Informace Participativní rozpočet – projekty Spolku 
  Zatím se nerealizuje žádný z projektů. Další projekt hodiny se v hlasování umístil na 15. místě. 
I nadále se bude těmto projektům věnovat Barbora Tesková a bude výbor informovat. Barbora 
Tesková se bude věnovat i dalšímu projektu dopravní hlídka. Senioři na přechody – tady pomůže i 
Veronika Kozlíková. 
Zmínka o zjištění akce vysázejte 10 mio stromů. Možnost po dohodě s MČ Praha 5 o realizaci vysázení 
stromů v okolí dětského hřiště u tramvaje na Barrandově a pomoci k urychlení realizace projektu 
z Participativního rozpočtu, který je stále v jednání. 
https://www.mzp.cz/cz/news_190913_cesko_sazi_budoucnost_co_clovek_%20to_strom_do_5_let 
https://www.sazimebudoucnost.cz/ 
Hlasování:  
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Schváleno. 
 
 
8.  Příspěvek na odměny na akci Volejbalový turnaj 
  Byl projednán požadavek na nákup odměn na akci Volejbalový turnaj. Nákup zajistí Martin 
Chvál (drobné odměny celkem do 1.000,- Kč) 
Hlasování:  
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Nákupu odměn byl schválen. 
 
 
9.  Příspěvek na pergolu v areálu školy (hřiště) 
  Byl znovu projednán požadavek školy na výstavbu pergoly v areálu školy. Náklad cca 50tis Kč. 
Byl schválen příspěvek na výstavbu pergoly. Škola zatím neví přesný termín realizace. 
Hlasování:  
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Příspěvek byl schválen. 
 

https://www.mzp.cz/cz/news_190913_cesko_sazi_budoucnost_co_clovek_%20to_strom_do_5_let
https://www.sazimebudoucnost.cz/


 
10.  Web spolku 
  Trvá projednaný návrh na změnu webových stránek Spolku. Návrh a realizaci zajistí Eva 
Šamšová. Web by měl fungovat bez problémů i nadále. Doména zajištěna a převedena na Spolek. 
Zajistila Kateřina Bejčková. 
Hlasování:  
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Realizace schválena. 
 
11.  Spolupráce Mensa 
  Byla projednána spolupráce s Mensa – testování talentovaných dětí.  Kroužek ve škole již 
funguje pod vedením paní Sejpalové. Nyní navštěvuje kroužek 23 dětí. Podpora ze strany spolku byla 
schválena. 
Hlasování:  
Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Podpora spolupráce byla schválena. 
 
12.  Navázání spolupráce se Spolkem rodičů  

  Byl projednána možnost uspořádat společnou akci se Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Barrandov, 

Praha 5, Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615. Ve spolupráci jedná Martin Chvál, Veronika Kyzlíková a 

Kateřina Bejčková. Projednání s panem ředitelem možnosti uspořádání Olympiádu školy a tyto akce 

propojit. Předpokládaný termín červen 2020. 

Hlasování:  

Pro: 10    proti: 0    zdržel se: 0 
Schváleno. 
 
    

 

      

Zapsala:  Kateřina Bejčková 

       Zápis ověřil:  PhDr. Martin Chvál PhD., 

 

Podpisy členů výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku 
 

Kateřina Bejčková   ................................................... 

Veronika Kyzlíková   ................................................... 

PhDr. Martin Chvál PhD.,  ................................................... 


