ZÁPIS
Členská schůze SRPCZŠ Veselí nad Moravou dne 10.11.2016 v 16.30 hod.
1. Zahájení, přivítání hostů, schválení programu - slovo p. I. Rolencová

-

začátek schůze 16.30 hod. Celkem přítomno 44 členů (zapsaných dle prezenční listiny).

2. Schválení stávajících členů výboru a nových členů tzv. třídních důvěrníků
- výbor spolku rodičů a přátel CZŠ - tvoří 9 členů (dle stanov 7-11)
Předseda - Blanka Maňáková
Místopředseda - Iva Rolencová
Pokladník - Monika Suchánková
Ostatní dle seznamu členů
Noví třídní důvěrníci - 14 členů
Schváleno - PRO 44 hlasů

3. Zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016 -

slovo p I. Rolencová

- informace o loňském školním roce, hlavní podporované a pořádané akce SRPCZŠ, na co
se finančně přispělo (lyžařský kurz, exkurze, plavání, odměny,.. ) Seznam všech
příspěvků je k nahlédnutí u třídních učitelů a na stránkách školy.

Slovo pana ředitele - Ing. L. Kostelanského - informace o průběhu školního
roku 2015/2016, o školních akcích,... Možnost zakoupení výroční zprávy.

4. Zpráva o hospodaření, revizní zpráva za rok 2015/2016, změna stanov slovo p. Suchánková

Na základě ustanovení nového občanského zákoníku musí každý spolek (dříve sdružení)
zaslat na krajský soud nové stanovy a to do konce roku 2016. Stanovy spolku jsme
přepracovali, tak aby splňovaly všechny požadavky a povinnosti nového občanského
zákoníku. Nové stanovy byly schváleny na valné hromadě SRPCZŠ dne 12.11.2015 a
poté byly zaslány na krajský soud a nyní jsou již registrovány a zveřejněny na portále
Justice.cz k nahlédnuti. Jsou také k nahlédnutí jak u výboru SRPCZŠ, tak i na webu školy
CZŠ.
Vše schváleno – PRO 44 hlasů.
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5. Návrh plánu činnosti na šk. rok 2015/2016 -

slovo p. I. Rolencová

- hlasování - schváleno PRO 44 hlasů.
6. Informace o školním plese v příštím roce - slovo p. B. Maňáková
Ples se uskuteční dne 14. ledna 2017 v 19.30 hod. v kulturním domě. Bude zahájen
předtančením žáku 9. tříd tradiční polonézou.
K tanci a poslechu nám zahraje hudební skupina Black & White, zastoupená Petrem
Kovárikem, Holíč z SK. V salonku v prvním poschodí bude hrát Horňácká cimbálová
muzika Jana Grabce z Velké nad Veličkou. Další program nám zpestří svým
vystoupením Taneční obor ze ZUŠ Veselí n. M.. Vyvrcholením večera bude soutěž o
ceny, na kterou rádi přijmeme od rodičů i přátel školy jakýkoliv věcný nebo finanční
dar. O občerstvení se postará firma Víno Hruška z Blatničky.
Dle návrhu z řad rodičů na této členské schůzce se odsouhlasilo navýšení vstupného:
-

Předprodej 150,- Kč, místenka 50,- Kč a na místě 200,- Kč (bez místenky)

-

Hlasování: 42 PRO + 2 nesouhlasí (tudíž odsouhlaseno větším počtem)

7. Členské příspěvky - úhrada do 30.11.2016 - slovo p. I. Rolencová
- 200,- každý žák školy, uhradit nejpozději do 30.11.2016.
Hlasování :

- PRO 44 hlasů

7. Návrh rozpočtu šk. rok 2016/2017 -

slovo p. I. Rolencová

- schválení předběžných výdajů - příspěvku žákům 115 030,- - PRO 44 hlasů

8. Diskuze, náměty, připomínky
- prezentace SRPCZŠ na veřejnosti - stánek s občerstvením na vánočním jarmarku rodiče pečou cukroví, prodávat za symbolickou cenu, výtěžek by se rozdělil na polovinu –
50% Hanka Botková + 50% spolek.
- zahájení třídních schůzek vždy až po ukončení členské schůze SRPCZŠ.

9. Návrh na usnesení a jeho schválení - slovo p. B. Maňáková
Členská schůze - bere na vědomí - zprávu o činnosti SRPCZŠ za šk. rok 2015/2016
- informace pana ředitele
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- informace o plese školy v roce 2017

- schvaluje

- zprávu o hospodaření SRPCZŠ šk. roku 2015/2016
- revizní zprávu SRPCZŠ za šk. rok 2015/2016
- plán činnosti a rozpočet na šk. rok 2016/2017
- výši členského přís. 200,- na žáka, úhr. do 30.11.16
- zvolení výboru SRPCZŠ a třídních důvěrníků
- navýšení vstupného na ples CZŠ (150,-, 50,-, 200,-)

Členská schůze pověřuje výbor spoluprací se členy Rady školy zvolenými z řad rodičů.
Hlasování o schválení usnesení - PRO 44 hlasů.

10. Závěr - rozloučení a ukončení členské schůze -

slovo p. B. Maňáková

Konec členské schůze v 17.10 h.

- zápis na místě psala Monika Suchánková
Zápis přepsala: p. Blanka Maňáková – předseda SRPCZŠ
Schválila: p. Iva Rolencová – místopředseda SRPCZŠ

Ve Veselí nad Moravou, dne 10.11.2016
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