
Zápis z šesté členské schůze 7. 11. 2016 

Přítomni: dle prezenční listiny 

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

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

Program: 

1. Zvolení členů výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku 

  Pí Dana Tůmová se 21.10.2016 emailem vzdala členství ve výkonném výboru spolku. 

Za členy výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. byli navrženi: Kateřina Bejčková, 

Martin Chvál, Zuzana Rauchová, Barbora Tesková a Martina Rohlichová. Navržení členové 

se svou nominací souhlasili. 

Hlasování o členech výkonného výboru: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Složení výkonného výboru Spolku rodičů V Remízku, z.s. bylo přijato. 

  Členové výkonného výboru zvolili za předsedkyni výkonného výboru Barboru 

Teskovu. 

 

2.  Projednání rozpočtu na r. 2017 

  Byl projednán rozpočet na r. 2017.. 

Hlasování o rozpočtu na r. 2017: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Rozpočtu Spolku rodičů V Remízku na r. 2017 byl schválen. 

 

3.  Schválení čerpání rozpočtu za r. 2016 – k 7. 11. 2016 

  Bylo projednáno plnění rozpočtu za r. 2016 s výhledem do konce r. 2016. 

Hlasování o plnění rozpočtu za r. 2016: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Plnění rozpočtu spolku za r. 2016 bylo schváleno. 

 

4.  Zpráva o výsledku činnosti Spolku rodičů V Remízku za rok 2016  

  Přítomní byli seznámeni se zprávou o výsledku činnosti spolku za rok 2016. Ve zprávě 

jsou zahrnuty údaje k poskytnutým grantům. 

Hlasování o zprávě o činnosti spolku za r. 2016: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Zpráva o činnosti spolku za r. 2016 byla schválena. 

 

5.  Plánované akce do června 2017 

  Byly projednány vhodné termíny pro pravidelné akce spolku. Termíny pro Papírové 

dny nelze předem určit. Ostatní termíny byly navrženy takto: 

Vánoční pečení: 6. a 7. 12. 2016 

Velikonoční pomlázkování: 4. a 5. 4. 2017 

Knížkování: 17. 5 2017 

Termín pro volejbalový turnaj je už určen na 26. 11. 2016. bylo schváleno poskytnutí 

příspěvku na ceny pro vítěze. 

Hlasování o termínech akcí:  

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Termíny plánovaných akcí byly schváleny. 



6.  Navržení odměn pro předsedkyni spolku 

  Vzhledem k narůstajícímu množství kauz, které spolek řeší, a s tím spojeným 

množstvím agendy a zároveň klesajícímu množství členů ochotných zapojit se do činnosti 

spolku, bylo navrženo ocenit práci B. Teskové pro spolek finanční odměnou ve výši 19.000,- 

Kč / školní rok. Odměna bude splatná pololetně. 

Hlasování o přidělení finanční odměny předsedkyni spolku: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Finanční odměna předsedkyni spolku byla schválena. 

 

7.  Příspěvek na úpravy hřiště pro školní družinu 

  P. ředitel seznámil přítomné s úpravami, které je potřeba ještě dodělat na novém 

školním hřišti pro družinu. Tyto úpravy již předem projednával s B. Teskovou. Škola zřejmě 

nebude mít finance na provedení všech nutných úprav (zábrany proti stékání bláta na novou 

hrací plochu, dlažba pod pergolou, pítko,…). Bylo předběžně dohodnuto, že spolek je 

schopen se finančně spolupodílet na realizaci navržených prací. Optimální by např. bylo, 

pokud by škola zaplatila materiál a spolek práci. 

Hlasování o příspěvku na hřiště družiny: 

Pro: 6    proti: 0    zdržel se: 0 

Příspěvek na hřiště družiny byl schválen. 

 

8.  Problém získávání a zapojení nových členů do činnosti spolku 

  Bylo konstatováno, že se stále snižuje počet členů spolku, kteří by byli ochotni se na 

jeho činnosti podílet. Zároveň je možné, že děti těch, kteří se nyní na činnosti spolku podílejí 

budou odcházet na jiné školy a tito členové se již nebudou dále činnosti spolku účastnit. 

  V minulých letech proběhlo několik různých pokusů získat nové členy z řad rodičů 

nových prvňáčků. Byli osobně oslovováni na třídních schůzkách, spolek jim byl představen 

na první informační schůzce v atriu školy a byly jim rozdány tištěné informace včetně 

přihlášek, všichni rodiče prvňáčků byli obesláni emailem. Za uplynulé 3 roky se ale 

nepřihlásil žádný nový člen. 

  Nově se dohodlo, že spolek zkusí lépe informovat rodiče o výsledcích a smyslu své 

činnosti. Proto bude pořízena prosklená vitrína, která bude umístěna na viditelném místě na 

nádvoří nebo na oplocení školy (projedná B. Tesková s p. ředitelem). Výběr vitríny zajistí Z. 

Rauchová.  

  Pokud by se ani takto nepodařilo získat nové členy ochotné podílet se na činnosti 

spolku, budou jeho aktivity zřejmě postupně utlumeny. 

 

 

        Zapsala:  Barbora Tesková 

        Zápis ověřila:  Kateřina Bejčková 


