
 

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

Email: osvremizku@seznam.cz 

IČO: 22709291 

číslo účtu: 2842566329/0800 

Zápis ze 4. členské schůze Občanského sdružení V Remízku 
 

Datum konání:  středa 8.10. 214 v 17.30 hodin 

Místo konání:  třída Včelky školičky Záhorského 

Přítomni:  viz. prezenční listina 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Představení kandidátů a volba členů Výkonného výboru OS V Remízku 

3. Schválení rozpočtů za r. 2015 

4. Schválení čerpání rozpočtu za r. 2014 včetně Výroční zprávy za r. 2013/2014 

5. Schválení čerpání rozpočtu k 30.9. 2014 

6. Schválení závěrečných zpráv k poskytnutým grantům 

7. Schválení plánovaných akcí OS V Remízku 

8. Plán nejbližších cílů činnosti OS V Remízku 

9. Zajištění dalších finančních zdrojů pro OS V Remízku 

10. Diskuse, připomínky, podněty, návrhy, požadavky 

11. Úkoly 

12. 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.  Současní členové výkonného výboru vjádřili svůj souhlas s pokračováním v této 

činnosti. Nikdo další neměl zájem do výkonného výboru kandidovat. Výkonný výbor byl poté 

schválen v současném složení – pí. Bejčková, pí. Rauchová, pí. Tůmová, p. Chvál a pí. 

Tesková.  

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

4.  Bylo objasněno čerpání rozpočtu na r. 2014 ke dni 30.9.2014 a následně bylo toto 

schváleno. Byl schválen Výsledek hospodaření za rok 2013 ve výši: 29281,37 Kč na 

vytvoření fondu OS. 

5.   Byla schválena Výroční zpráva za r. 2013/2014. 

6.  Byl představen rozpočet na r. 2015 a poté byl schválen.. 

7.   Byly prodiskutovány závěrečné zprávy k poskytnutým grantům a poté byly schváleny. 

8. Byla objasněna pravidla nakládání s pomůckami, které OS nakoupilo z poskytnutých 

grantů nebo přímo ze svých prostředků a jsou využívány ve škole. Správcem těchto pomůcek 

je paní učitelka Prixová, která také vede jejich evidenci. Veškeré pomůcky jsou v majetku 

sdružení a je o nich vedena řádná evidence. 

9.  Byla prodiskutována možnost lepší propagace OS V Remízku a dalších způsobů 

seznamování veřejnosti s naší činností a cíli. Rodiče dětí z přípravných a prvních tříd se 

budeme snažit oslovovat už při zápisech a prvních třídních schůzkách. Pro propagaci sdružení 

při akcích bude vyrobena informační tabule – zajistí pí. Tůmová. Zároveň přes mluvčí tříd 

rozešleme rodičům stručný email s informacemi o sdružení – vypracuje p. Chvál. 

10.  Pokusíme se zlepšit výběr členských příspěvků OS spoluprací s třídními učiteli při 

třídních schůzkách. 



 

 

11.  Paní Němečková, která je členkou OS V Remízku a zároveň předsedkyní Unie rodičů 

MŠ Peškova vyjádřila zájem Unie rodičů MŠ Peškova spolupracovat s naším OS při pořádání 

Vánočního pečení. Na spolupráci jsme se domluvili. 

12.  Byl prodiskutován požadavek některých rodičů otevřít ráno i druhý vstup do školy. 

Vzhledem k tomu, že prvňáčci už chodí sami a že po skončení prací spojených se zateplením 

školy bude změněn způsob organizace příchodu a odchodu ze školy, byl tento návrh zamítnut 

jako zbytečný. I z bezpečnostních důvodů by se rodiče měli s dětmi loučit před školou a 

zbytečně už do budovy nevstupovat. 

12.  Znovu byla probrána otázka pořádku na náměstí před školou a možnosti zamezení 

shlukování osob, které popíjejí alkohol nebo užívají drogy. Co se týče úklidu – toto již 

funguje ve spolupráci s MČ Praha 5 uspokojivě. Co se týče nežádoucího chování různých 

osob – toto nemůže nijak systémově řešit ani škola ani OS. Je potřeba, aby každý, kdo takové 

chování zaznamená kontaktoval ihned telefonicky buď Městskou policii nebo Policii ČR. To 

jsou jediné instituce, které mohou v tomto směru něco konat. 

13.  Probírala se otázka nebezpečné dopravní situace na křižovatce ulic V Remízku a U 

Akátů. Ráno tam přicházejí děti do školy, zároveň přijíždějí rodiče auty a otáčejí se 

v křižovatce, na které ještě situaci znepřehledňují kontejnery na tříděný odpad. Pí. Tesková 

zkusí na kritickou dobu před osmou ráno domluvit dozor Městské policie a ověří možnost 

posunutí kontejnerů. 

14.  Pí. Tesková představila návrh řešení stojanů na kola a koloběžky v areálu školy.  

15.  Jako host přišla pí. Scholzová z o.s. Zdravá strava do škol a představila možnosti 

spolupráce s naší školou. Škola by měla zájem především o projektové dny týkající se 

přípravy zdravé stravy a seznámení dětí s důležitostí zdarvé a pravidelné stravy a pohybu. 

16.  S pí. Němečkovou byla probrána možnost spolupráce při organizaci Papírového dne 

na školičce a způsob využití získaných prostředků. 

17.  Byly probrány návrhy nových typů výrobků pro Vánoční pečení. 

 

 

 

       Zapsala:  Barbora Tesková 

    

      Zápis ověřila:  Kateřina Bejčková 

 

       

  

 


