
 

Zápis výboru SRPDŠ 

ze dne 26. 09. 2017 

Přítomni:  

Dle prezenční listiny 

Místo konání: 

ZŠ Bochoř 

Zahájení: 

15:30 hod 

 

Program: 

1. Volba výkonného výboru spolku – předsedy, místopředsedy a hospodáře 

2. Přehled prostředků na účtu SRPDŠ 

3. Schválení příspěvků SRPDŠ na školní rok 2016/2017 

4. Likvidace spolku + založení nového spolku 

5. Divadlo Praha 

6. Výlet pevnůstka Olomouc 

7. Česko zpívá koledy  

8. Mikulášská nadílka 

9. Škola v přírodě 

10. Noví členové 

 

 

1. Volba výkonného výboru spolku – předsedy, místopředsedy a hospodáře 

Hlasování o členech výkonného výboru spolku 

- předsedkyní výboru byla zvolena p. Lucie Kýbusová 

- místopředsedou byl zvolen p. Mgr. Bc. Jan Šípal 

- hospodářem byl zvolen p. Zdeněk Jemelka 

Hlasování proběhlo jednotlivě o jednotlivých členech vždy s výsledkem 

  pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0 

 



2. Prostředky na účtu a v pokladně 

Přehled hospodaření. Zůstatek financí SRPDŠ k 31. 08. 2017 činil 177 556,- Kč 

Předpokládané příspěvky SRPDŠ cca 300 x  41   =   12.300,- Kč 

  Hlasování  pro: SRPDŠ bere na vědomí 

 

3. Příspěvky SRPDŠ 

Odsouhlaseny příspěvky na SRPDŠ na školní rok 2017/2018 ve výši: 300,- Kč na žáka 

Hlasování  pro: 29 proti: 0 zdržel se:   0 

 

4. Likvidace spolku + založení nového spolku   

Z údajů zveřejněných ve Spolkovém rejstříku jsme zjistili, že náš mateřský spolek Unie rodičů ČR 

se nyní nachází v likvidaci a zaniknou tak i všechny pobočné spolky, jelikož pobočný spolek 

nelze transformovat na jinou právní formu, bude proto nutné založit spolek zcela nový. 

Hlasováním bylo rozhodnuto, že toto zadáme fy., která se tímto zabývá. Cena za výše uvedenou 

službu činní 3 744,- Kč. 

Hlasování  pro: 29 proti: 0 zdržel se:   0 

 

5. Návštěva divadla 

Dne 06. 12. 2017 je naplánovaná návštěva divadla Hybernia v Praze. Představení Sněhová 

královna.  SRPDŠ přispěje na divadlo částkou 250,- Kč (vstupenka) pro 33 přihlášených žáků. 

Celková cena 8.250,-  

Hlasování  pro: 29 proti: 0 zdržel se:   0 

 

 

6. Pevnůstka poznání 

Dne 27. 09. 2017 pojedou žáci do Olomouce do Pevnůstky poznání. SRPDŠ přispěje žákům na 

dopravu.  

Cena celkem 624,- Kč 

Hlasování  pro: 29 proti: 0 zdržel se:   0 

 

 



7. Česko zpívá koledy  

V prosinci (datum ještě nevíme) opět proběhne celonárodní akce „Česko zpívá koledy“ v 18.00 

hod. SRPDŠ opět pomůže ZŠ s přípravou občerstvení. Sraz v 17.00 hod na místě. 

Hlasování  pro:  SRPDŠ bere na vědomí 

 

8. Mikulášská nadílka 

SRPDŠ zaplatí žákům balíček suchých plodů. Hned jak přijde nabídka budeme vědět cenu a 

vybereme balíček. 

Hlasování  pro: 29 proti: 0 zdržel se: 0 

 

 

9. Škola v přírodě   

Tento školní rok pojedou žáci do školy v přírodě od rekreačního střediska Zálesí www.rszalesi.cz, 

které se nachází v oblasti Nízký Jeseník, mezi obcí Budišov nad Budišovkou a obcí 

Guntramovice v lokalitě ZÁLESÍ od 18. 06. 2018 do 22. 06. 2018. SRPDŠ přispěje žákům na 

autobus a doplatí cenu tematického programu. Konkrétní částka příspěvku bude upřesněna. 

Hlasování  pro: SRPDŠ bere na vědomí 

 

10. Noví členové 

Byly zvoleny nové členky výboru SRPDŠ. 

p. Hana Nováková a p. Jana Kornelová  - děkujeme 

  

Zapsala: Lucie Kýbusová 

 

Ověřil: Zdenek Jemelka 

 

01.10.2017 

 

http://www.rszalesi.cz/

