Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec – Řež z.s.
Sídlo: Ke Škole 17, 250 68 Husinec – Řež
IČ: 227 10 540

Členská schůze
Úterý 18. 6. 2018 od 18:30 ve školní jídelně ZŠ Husinec – Řež

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PROGRAM:
1. Zahájení a uvítání
2. Představení programu
3. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018 a část 2019, vědecký kroužek
4. Návrh změny stanov spolku – projednání a schválení
5. Vyhodnocení ankety mezi rodiči a členy
6. Členské a podporovatelské příspěvky
7. Plán činnosti na rok 2019 a rozpočet a náměty ze strany členů spolku
8. Přednesení usnesení
9. Závěr a poděkování
Přítomní členové: 12 (viz listina přítomných uložená u výboru Spolku)
Zplnomocnění zástupci: 3 (viz plné moci uložené u výboru Spolku)
Hosté: 0
ad 1) Zahájení a uvítání
Dle prezenční listiny bylo ověřeno 12 přítomných členů, 3 členové podali plnou moc k zastupování
a hlasování na členské schůzi. Aktuální počet členů ke dni konání členské schůze je 29. Kvorum je tedy
15 přítomných hlasů. Bylo ověřeno, že schůze spolku je usnášeníschopná.
Členy bylo v celkovém počtu 15 schváleno, že pro tuto schůzi bude:
Moderátorkou, ověřovatelkou zápisu a navrhovatelkou usnesení: Jana Miléřová
Skrutátory: Tomáš Burian, Anna Macková
Zapisovatelkou: Lenka Mixová
Svoláním schůze spolek dodržuje povinnost danou stanovami, a to svolání členské schůze nejméně
jedenkrát do roka.
ad 2) Představení programu
J. Miléřová představila program schůze: shrnutí roční činnosti spolku, hospodaření, projednání nových
stanov, vyhodnocení ankety mezi rodiči a členy, diskuze o dalších aktivitách spolku a schválení
členských příspěvků pro následující školní rok 2019/2020. Členové aklamací schválili program
v navržené podobě v počtu 15 pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
ad 3) Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2018 a 2019
Výbor spolku představil činnost a aktivity spolku za uplynulých déle než 12 měsíců od doby, kdy
nastoupil do funkce současný výbor spolku (viz též ppt prezentace).
Přehled hlavních akcí:
Červen 2018: Stánek na Dni dětí pořádaném obcí – deskové hry, lukostřelba, balónky nafukované
heliem, drobné dárky
Říjen 2018:
Drakiáda pro rodiče, děti a personál školy – sestrojení a pouštění draků, soutěže,
občerstvení
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Říjen 2018:

Oslavy 100 let založení Československa. Organizace oslav, které zaštítila obec a
finančně byla pokryta obcí a sponzorskými dary (ÚJV, ÚJF, IQ Structures, rodina
Kadlecova aj.). Výtěžek z dobrovolného vstupného předán škole na didaktické
pomůcky ve škole (polepy s vyjmenovanými slovy na schody).
Listopad 2018: Přednáška Petry Skalické v Polepšovně Ducha: Jak učit děti o světě? – pro rodiče,
personál školy a další zájemce
Vyhlášení soutěže “vytvoř si svůj vědecký projekt”
Prosinec 2018: Nákup vánočních dárků pro celou ZŠ, MŠ a družinu
Březen 2019: Spolupráce při organizaci celoobecní akce Jarního Rozběhu
Květen 2019: 100 let narození Čestmíra Šimáně. Projekt ve spolupráci s ÚJF a ÚJV, následná výstava
kreseb dětí v Konferenčním sále ÚJV;
Sportovní den – celodenní akce pro ZŠ a MŠ na fotbalovém hřišti, řada sportovních
disciplín, účast členů i aktivních rodičů, účastnické diplomy
Červen 2019: Stánek na Dni dětí pořádaném obcí – téma bezpečnost: deskové hry, lukostřelba,
sportovní dráha, vědomostní úkoly, drobné dárky.
Finanční podpora akce rozloučení s dětmi z MŠ, financování kouzelníka Cucina
Výstava a vyhlášení vědeckých projektů – prezentace projektů v jídelně ZŠ, vyhlášení
vítězů, ceny, občerstvení
Finanční spoluúčast na “Zahradní slavnosti”: financování šerp pro žáky 5. ročníku, tisk
speciálního vydání “Školních novin”
Brigáda rodičů na školní zahradě
Vědecký kroužek je celoroční „vlajková“ aktivita pod záštitou spolku, může se do něj v rámci
mimoškolních aktivit přihlásit kterékoliv z dětí ZŠ a MŠ. Je provozován jako dobrovolná činnost
lektorů/průvodců z řad rodičů a členů spolku. Hlavními lektory jsou Anna Macková, Zbyněk Kocur,
Pavel Krist. Dalšími lektory jsou aktivní rodiče, kteří si zvolili svá témata a mají chuť je dětem předat.
Pomůcky, spotřební materiál, náklady na komponenty pro pokusy a provoz kroužku jsou financovány
dary a nejsou hrazeny z členských příspěvků spolku. Spolkem byly hrazeny pouze cestovné a vstupné
na dvě exkurze a ceny do vědecké soutěže.
V rámci vědeckého kroužku byla v listopadu 2018 vyhlášená soutěž o “vědecký projekt” pro všechny
děti ZŠ i MŠ (tj. nejen ty navštěvující vědecký kroužek). Děti měly možnost zvolit si témata dle svého
uvážení a po celou dobu projektu měly možnost využít otevřené konzultace s lektory vědeckého
kroužku. Na závěr proběhla vlastní prezentace jejich projektů a předání ocenění. Celkem se do projektu
zapojilo 10 dětí.
Vědecký kroužek bude pro velký úspěch především u žáků ZŠ pokračovat také v následujícím školním
roce.
Pro činnost spolku je důležité zapojení rodičů jak v roli členů a přispěvatelů, tak i přímo do pořádání
či realizací akcí a přinášení nápadů a námětů týkající se spolku i školy.
J. Miléřová dále prezentovala zprávu o hospodaření spolku ve formě přehledu příjmů a výdajů.
Průběžný i aktuální stav hospodaření je k ověření přes transparentní účet spolku u FIO bank č.
2000325429. Výdaje za rok 2018 činily 86 400 Kč, příjmy 75 733. Výdaje byly kryty zůstatkem
z předešlých let ve výši 70 843 Kč. V rámci povinností k dani z příjmu právnických osob byl finančnímu
úřadu v řádném termínu zaslán přehled výdajů a příjmů ve zjednodušené podobě.
Výraznými výdaji v uplynulém roce byly nákupy vybavení do školy realizované předešlým výborem
(pingpongový a fotbalový stůl) a dále výdaje v rámci pořádání oslav 100 let republiky. Veškeré výdaje
na tuto akci byly pokryty sponzorskými dary získanými extra fundraisingem členkami výboru, tj. nikoliv
z příjmů z členských příspěvků.
Ze strany přítomných členů byl vznesen dotaz na pořízení vánočních dárků do jednotlivých tříd. Spolek
pokračoval v zavedené tradici nákupu dárků na základě seznamu sestaveným paní ředitelkou a paními
učitelkami dle jejich potřeb. Spolek pomůcky zajistil a distribuoval do tříd/MŠ. Padl podnět, aby se
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v rámci vánočních nákupů pro děti upustilo od dárků typu Kinder vajíčka, které jsou v celkové sumě
poměrně nákladné a nemají přidanou hodnotu. Náklady na tuto položku byly hrazeny mimo rozpočet
spolku sponzorským darem rodičů.
K hospodaření pak nebyly vzneseny žádné další námitky.
Členská schůze vzala zprávu o činnosti a o hospodaření spolku na vědomí.
ad 4) Změna stanov spolku
J. Miléřová představila návrh revize stanov, který byl předem poslán všem členům k připomínkám
a dalším návrhům. Návrh revize byl připraven i na základě konzultace s právníkem. Do stanoveného
termínu pro vznášení připomínek nebyla od členů obdržena žádná reakce. K revizi stanov vedlo několik
potřeb – upravit některé formulace (hlavně ty redundantní či nepřesné), ustanovit možnost vedlejší
hospodářské činnosti, umožnit vyšší počet členů výboru tak, aby jeho složení bylo pokud možno po
jednom zástupci z každé třídy školy a školky. Všechny změny byly přítomným postupně představeny a
diskutovány. Členská schůze se dohodla na drobném doplnění či změně následujících článků oproti
představenému návrhu – čl. 3.4, 5.2.4, 5.2.9 a 5.3.3.
Členská schůze schválila upravený návrh stanov v počtu 15 hlasů, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti.
Nové znění stanov je přílohou tohoto zápisu – a to jak v režimu změn, tak i v čistopise.
ad 5) Vyhodnocení ankety mezi rodiči a členy k fungování spolku
V průběhu měsíce května proběhla anketa mezi rodiči a členy spolku ke spokojenosti s činností
a vyjádření, co by měl a mohl spolek dělat a zlepšovat. Cílem je, aby spolek poskytoval prostor pro
zapojení rodičů a realizaci jejich nápadů ale i zvyšoval zájem rodičů přispívat na jeho činnost.
Krátký dotazník mohli rodiče a členové spolku vyplňovat elektronicky či v papírové podobě ve škole i
školce. Celkem bylo vyplněno 34 dotazníků. Níže jsou uvedeny hlavní výsledky:
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Z výsledků je zřejmé, že respondenti jsou spíše spokojení či neutrální k fungování spolku. Podpora
spolku (finanční, materiální či osobní angažovanost) je však nízká.
Na základě diskuse se členská schůze shodla, že do budoucna bude vhodné obracet se na rodiče
s výzvou k zapojení a žádostí o podporu na konkrétní akce nebo konkrétní materiální potřeby.
ad 6) Členské příspěvky
Bohužel na činnost spolku finančně mnoho rodičů nepřispívá. Na základě diskuse se členská schůze
dohodla, že zájem přispěvatelů se pokusí zvýšit snížením členských či přispěvatelských příspěvků.
Členská schůze schválila výši členských příspěvků v počtu 15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování
v následujícím znění:
Členský příspěvek bude činit 500 Kč za školní rok a člena. Příspěvek bude uhrazen do 30.11. každého
roku. Rodiče, kteří mají ve škole či školce více dětí anebo se nechtějí stát členy spolku, jsou vyzýváni
k solidárnímu přispívání na činnost spolku formou daru a podpořit Spolek částkou v libovolné výši.
Spolek se bude nadále snažit o získávání sponzorských darů od různých dárců, ať už fyzických či
právnických osob, kteří chtějí podpořit naši činnost a fungování.
ad 7) Plán činnosti na rok 2019 a rozpočet a náměty ze strany členů
V novém školním roce výbor spolku plánuje pokračovat v zavedených činnostech roku 2018/19 a dále:
• zavést pravidelné schůzky zástupců rodičů s vedením školy
• více aktivit v přípravě dětí z 5.třídy na přestup na vyšší stupeň
• odborné exkurze do firem a organizací, kde pracují rodiče
• brigáda na školní zahradě – ta na konci letošního školního roku měla úspěch jak u rodičů, tak i
vedení školy, do budoucna by se brigády mohly stát jednou z běžných příležitostí pro
zapojování rodičů do chodu školy.
Rozpočet je zatím připraven jako předběžný. Spolek podal žádost o dotaci na Obecní úřad a její využití
a vyúčtování má proběhnout do 15.12. 2019. Výdaje jsou zatím ve výši cca 50 000 Kč s tím, že se budou

4

upravovat dle toho, jak se budou jednotlivé akce připravovat či budou přicházet nové náměty. Cílem
je, aby byl rozpočet vyrovnaní či přebytkový.
Náměty od členů a závěry z diskuse:
a) podpora spolku dětem z rodin, které nemohou financovat jejich účast na všech akcích školy:
D. Mrázová vznesla podnět, jestli by spolek mohl přispívat dětem, jejichž rodiny si nemohou dovolit
financovat účast např. na škole v přírodě. Na základě proběhlé diskuse se došlo k závěru, že tato
problematika je složitá a poměrně delikátní i vůči těm, kterým by taková podpora byla nabízena nebo
poskytována. Spolek nemá mechanismus, na jehož základě by mohl vyhodnocovat potřebnost či
oprávněnost takové podpory. Je možné zjistit, jestli a jak taková podpora či „fond solidarity“ funguje
na jiných školách a jaké možnosti finanční podpory poskytuje Obecní úřad, resp. jak škola spolupracuje
v takových případech se sociální komisí OÚ. Vzhledem k omezeným kapacitám výboru spolku je
potřeba, aby si tuto otázku vzal na starost někdo ze členů či členek.
b) zlepšení komunikace zástupců spolku na třídních schůzkách:
Na každé třídní schůzce se výbor, resp. zástupci spolku v každé třídě budou snažit představit smysl a
činnost spolku rodičům a vyzvat je k zapojení a finančnímu přispívání. Výbor se po začátku školního
roku obrátí na paní ředitelku s podnětem, jak by se mohla zlepšit komunikace s rodiči a jakou roli by
v tom mohl mít i výbor spolku.
c) zapojování spolku do akcí školy:
Během uplynulého roku výbor nabyl dojmu, že škola sama pořádá řadu akcí a aktivit pro děti, ve
kterých nepotřebovala podporu či zapojení spolku. Nové vedení školy je poměrně aktivní a chce mít
akce ve svém režimu. Naopak se ověřilo, že akce, se kterými přišel spolek či výbor sám jako doplňkové
ke školnímu programu, byly úspěšné a vítané. Členská schůze došla diskusí k závěru, že pokud škola
nebude potřebovat podporu spolku, tak spolková činnost nemusí být nutně vázaná na akce školy a
zaměří se více na pořádaní akcí spolu s obcí či jinými spolky, brigády, přednášky pro rodiče aj.
ad 8) Přednesení usnesení
J. Miléřová shrnula závěry z hlasování a diskusí členské schůze.
ad 9) Závěr a poděkování
Děkujeme všem zúčastněným a zplnomocnitelům za účast a hodnotné diskuse, ze kterých vzešla řada
vylepšení a podnětů a těšíme se na další spolupráci. Další členská schůze by se měla ideálně konat na
podzim 2019 s tím, že by na základě nových stanov mohla proběhnout volba dalších členů výboru.
V Husinci-Řeži dne 18.6. 2019
Zapsala Lenka Mixová – podpis:

Ověřila Jana Miléřová – podpis:
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