
 

Občanské sdružení V Remízku, V Remízku 7/919, 152 00  Praha 5 

Email: osvremizku@seznam.cz 

IČO: 22709291 

číslo účtu: 2842566329/0800 

Zápis ze 3. členské schůze Občanského sdružení V Remízku 
 

Datum konání:  čtvrtek 28.11.2013 v 18.00 hodin 

Místo konání:  konečná družina FZŽ a MŠ V Remízku 

Přítomni:  viz. prezenční listina 

 

Program: 

- Zahájení 

- Představení kandidátů a volba členů Výkonného výboru OS V Remízku 

- Schválení rozpočtů za r. 2012, 2013, 2014 

- Schválení čerpání rozpočtu za r. 2012 včetně Výroční zprávy za r. 2012/2013 

- Schválení čerpání rozpočtu k 30.10. 2013 

- Schválení vnitřních předpisů OS V Remízku č. 1 - 4/2013 

- Schválení Pravidel k žádosti o finanční příspěvek OS V Remízku včetně Žádosti a 

příloh 

- Schválení plánovaných akcí OS V Remízku 

- Plán nejbližších cílů činnosti OS V Remízku 

- Zajištění dalších finančních zdrojů pro OS V Remízku 

- Diskuse, připomínky, podněty, návrhy, požadavky 

- Úkoly 

- Závěr 

 

Průběh jednání: 

1.  B. Tesková přivítala účastníky schůze. Protože v okamžiku zahájení schůze nebylo 

přítomno potřebných 10% členů OS, aby byla schůze usnášeníschopná, vyčkali účastníci 

požadovaný časový limit a poté byla schůze usnášení schopná i v počtu členů, kteří se na 

místě sešli. 

2.  B. Tesková seznámila účastníky schůze s rezignací členů výkonného výboru, které byly 

OS doručeny emailem (pí. Cerovská, pí. Saal, pí. Soukupová). Následně byli představeni 

kandidáti do výkonného výboru – pí. Bejčková, pí. Rauchová, pí. Tůmová, p. Chvál a pí. 

Tesková. Všichni kandidáti kandidaturu přijali a byli zvoleni do výkonného výboru. 

3.  Nově zvolený výkonný výbor zvolil za předsedkyni pí. Teskovou. 

4.  Byly zodpovězeny dotazy k rozpočtům za r. 2012, 2013, 2014 a následně byly rozpočty 

schváleny. Byl schválen Výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši: 29281,37 Kč na vytvoření 

fondu OS. 

5.   Bylo schváleno čerpání rozpočtu za r. 2012 včetně Výroční zprávy za r. 2012/2013. 

6.  Bylo schváleno čerpání rozpočtu za r. 2013 k datu 30.10.2013. 

7.   Byly zodpovězeny dotazy k vnitřním předpisům OS V Remízku č. 1 - 4/2013 a 

následně byly tyto předpisy schváleny. 

8. Byly zodpovězeny dotazy k Pravidlům k žádosti o finanční příspěvek OS V Remízku 

včetně Žádosti a příloh a následně byla tato Pravidla včetně Žádostí a příloh schválena. 

9.  Byly představeny nejbližší plánované akce OS V Remízku: 

- Papírový den v pondělí 10.2.2014 

- Velikonoční pečení ve středu a ve čtvrtek 9. a 10.4.2014 

- Knížkování – zřejmě květen 2014 – termín bude upřesněn 

- Papírový den –květen nebo začátek června 2014 – termín bude upřesněn 

    Realizací těchto akcí dojde také k dalšímu zlepšení finančních zdrojů OS V Remízku. 



 

 

  Plán akcí byl schválen. 

10.  Pí. Tůmová představila projekt Rodiče vítáni. Členové OS se shodli, že podpoří snahu 

školy získat certifikát Rodiče vítáni. P. ředitel potvrdil zájem školy o tento certifikát. Pí. 

Tůmová byla pověřena zajištěním dotazníku v elektronické formě, který by mohli vyplnit 

rodiče jako podklad pro získání certifikátu. 

11.  P. ředitel představil projekt Filmového festivalu, který bude škola pořádat zřejmě 

v polovině června 2014 a požádal OS o případnou spolupráci při organizaci.  

  Festival bude zřejmě třídenní – dopoledne bude neveřejná část pro školu, odpoledne a 

večer pak veřejná část. Promítány budou jak filmy dětí, tak filmy běžné. Každý den bude 

ukončen večerní akcí v atriu školy. Jeden večer proběhne jako letní kino – promítání 

vybraného filmu s účastí autorů, herců apod. Druhý večer bude věnován divadlu – vystoupí 

herecká dílna Cine-Jessy s představením Sluha dvou pánů a dramatický kroužek FZŠ a MŠ 

V Remízku. Třetí večer bude hudební – proběhne koncert sborů Pegásek a Pegas. 

  OS přislíbilo spolupráci. Její forma se bude upřesňovat tak, jak budou probíhat 

přípravy na festival. 

12.  P. Chvál představil možnost účasti školy v programu „Tablety do škol“. Škola možnost 

účasti v tomto programu vítá. P. Chvál bude sledovat, jak bude program nastaven a bude OS i 

školu informovat o tom, jak se do programu zapojit. 

13.  P. ředitel požádal OS o spolupráci při návrhu a výrobě jednotných triček pro žáky 

školy včetně možnosti vytvoření nového loga školy. OS spolupráci přislíbilo. 

14.  Byla prodiskutována otázka úprav prostoru před školou. Členové OS se dohodli, že 

situace se vyvíjí správným směrem, ale vše budeme nadále sledovat a snažit se, aby došlo 

nejen k odstranění rozpadlých staveb, ale i k následné rekonstrukci celého prostoru. 

 

 

       Zapsala:  Barbora Tesková 

    

      Zápis ověřila:  Kateřina Bejčková 

 

       

  

 


