
 

 

Zápis z jednání Členské schůze 
 

Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860, se sídlem Nové Město na Moravě, 
Leandra Čecha 860, PSČ 592 31, IČ 269 85 080 (dále jen Spolek) 

 

 
Datum konání : 21.11.2017 

Doba konání : 16.30 hod 
Místo konání : Hudebna ZŠ Nové Město na Moravě, Leandra Čecha 860 

Předseda : Vlasta Zálešáková 
Zapisovatel : Dana Polanská 

 

Program 
 

1) Zahájení 

2) volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání  Členské schůze   

3)  diskuse s ředitelem školy Mgr. Janem Krakovičem 

4) volba zástupců rodičů do Školské rady 

5) volba zástupce do Rady tohoto spolku za odcházejícího člena 

6) výroční zpráva o činnosti a hospodaření spolku za školní rok 2016/2017 

7) schválení rozpočtu spolku na školní rok 2017/2018 

8) schválení výše členského příspěvku na školní rok 2018/2019 

9) seznámení s plánovanou činnosti spolku na školní rok 2017/2018 

10) diskuse 

 
 

Bod 1. programu Členské schůze – Zahájení 
Kontrola usnášeníschopnosti Členské schůze 

 

Konstatováno, že zasedání Členské schůze bylo svoláno Předsedou (paní Vlastou Zálešákovou) 
v souladu s čl. XII odst. 7 Stanov (ve spojení s čl. XIII odst. 3 písm. b) Stanov. 

V 16.30 paní Vlasta Zálešáková (Předseda) zkontrolovala počet přítomných členů. Nebyla přítomna 
nadpoloviční většina všech členů.  

Konstatováno, že Členská schůze není usnášeníschopná. Předseda oznámil, že je nutno v souladu se 
stanovami počkat do 16.45, kdy je Členská schůze usnášeníschopná za přítomnosti jakéhokoliv počtu 

členů. 

 
V 16.45 pověřený člen Vlasta Zálešáková konstatovala zahájení jednání Členská schůze. 

Přítomno na této schůzi bylo 9 (slovy dvacet devět) členů . 
Jednání bylo usnášeníschopné a závazné. 

 

Bod 2. programu Členské schůze - volba zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání 
Členské schůze 

 
Následně Předseda přistoupil k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu z jednání Členské schůze a 

navrhl přítomným členům, aby zapisovatelem byla zvolena paní Dana Polanská a ověřovatelem zápisu  
paní Vlasta Zálešáková. 

 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení :  



Paní Dana Polanská byla zvolena zapisovatelem a paní Vlasta Zálešáková byla zvolena 

ověřovatelem zápisu z jednání Členské schůze. 

 
Bod 3. programu Členské schůze - diskuse s ředitelem školy Mgr. Janem Krakovičem 

 
Ředitel školy Mgr. Jan Krakovič na úvod kladně zhodnotil spolupráci školy a Spolku. Dále informoval, 

že do školy dochází přibližně stejný počet žáků jako v minulých letech.  

Dále podal informace o renovacích, které byly v rámci školy provedeny – rekonstrukce sociálního 
zařízení v Pohledci, oprava střechy budovy č.p. L. Čecha 860 v Novém Městě na Moravě. Záměrem 

školy je v budoucnu vybudovat bezbariérový výtah, nově vybavit odborné učebny a vybudovat mobilní 
počítačovou učebnu. Vše je závislé od financí. 

Do budoucna se počítá se znovuzavedením Projektu vzdělání 21. 
V příštím roce by mohl nastat problém s využíváním tělocvičen v souvislosti se zbouráním „střediska“ a 

zároveň v téže době zamýšlenou rekonstrukcí tělocvičny na 1. ZŠ. 

Posledním příspěvkem byly informace o činnosti ŠSK.  
 

Bod 4. programu Členské schůze – volba zástupců rodičů do Školské rady 
 

Předseda seznámil přítomné členy Spolku, že jako kandidáti na funkci členů Školské rady z řad rodičů 

se přihlásili dva členové Spolku, tedy: 
Paní Světlana Blahová. 

Pan Jiří Libra 
 

Poté Předseda navrhl, aby členem Školské rady z řad rodičů byla zvolena p. Světlana Blahová. 
Po hlasování bylo oznámeno, že osm přítomných členů hlasovalo, jak bylo navrženo, tzn. nadpoloviční 

většina přítomných členů hlasovala ve prospěch následujícího usnesení:  

Členem Školské rady z řad rodičů byla zvolena paní Světlana Blahová. 
 

Poté Předseda navrhl, aby členem Školské rady z řad rodičů byl zvolen p. Jiří Libra. 
Po hlasování bylo oznámeno, že osm přítomných členů hlasovalo, jak bylo navrženo, tzn. nadpoloviční 

většina přítomných členů hlasovala ve prospěch následujícího usnesení:  

Členem Školské rady z řad rodičů byl zvolen pan Jiří Libra. 
 

 
Bod 5. programu Členské schůze – Volba zástupce do Rady Spolku za odcházejícího člena 

  

Předseda seznámil přítomné s tím, že paní Ivana Slavíčková ukončila své členství ve 
Spolku v souladu s čl. VIII odst. 8 písm. c) Stanov, a touto skutečností bylo zároveň 

ukončeno její členství v Radě Spolku ve spojení s čl. XI. odst. 4 písm. a) Stanov.  Z tohoto 
důvodu bylo přistoupeno k volbě nového člena Rady.  

 
Poté Předseda navrhl, aby do funkce člena Rady byl zvolen p. Jiří Libra. 

Po hlasování bylo oznámeno, že osm přítomných členů hlasovalo, jak bylo navrženo, tzn. nadpoloviční 

většina přítomných členů hlasovala ve prospěch následujícího usnesení: 
Za člena Rady byl zvolen p. Jiří Libra. 

 
 

Bod 6. programu Členské schůze – Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 

2016/2017 
 

Po přečtení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 2016/2017 Předseda navrhl 
schválení této zprávy. 

 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Spolku za školní rok 2016/2017 byla schválena. 
 

 



Bod 7. programu Členské schůze - Schválení Rozpočtu Spolku na školní rok 2017/2018 

 

Po přečtení Rozpočtu Spolku na školní rok 2017/2018 Předseda navrhl schválení návrhu rozpočtu. 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 
Rozpočet Spolku na školní rok 2017/2018 byl schválen. 

 

Bod 8. programu Členské schůze - Schválení výše členského příspěvku na školní rok 
2018/2019 

 
Poté Předseda navrhl schválení výše členského příspěvku ve výši 200,00 Kč (slovy dvě stě korun 

českých) 
Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 

hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Členský příspěvek pro školní rok 2018/2019 byl schválen ve výši 200,00 Kč (slovy dvě stě 
korun českých). 

 
Bod 9. programu Členské schůze - Seznámení s plánovanou činnosti Spolku na školní rok 

2017/2018 

 
Poté Předseda seznámil přítomné členy s plánovanou činností na školní rok 2017/2018. 

Po hlasování bylo oznámeno, že všichni přítomní členové hlasovali, jak bylo navrženo, tzn. 100 % 
hlasů všech přítomných členů hlasovalo ve prospěch následujícího usnesení: 

Plán činností Spolku na školní rok 2017/2018 byl vzat na vědomí. 
 

Bod 10. programu Členské schůze - Diskuse 

 
V rámci diskuze byly probrány připomínky a náměty členů Spolku, zejm. připomínky k tomu, že se již 

nekonají hromadné třídní schůzky. K tomu přítomný člen Spolku (a taktéž současně pracovník školy) 
sdělil, že je to zřejmě z důvodu nízké účasti rodičů na třídních schůzkách. 

 

 
 

V Novém Městě na Moravě dne 21.11.2017 
 

 

 
 

..............................................................   ........................................................ 
   zapisovatel Mgr Dana Polanská         ověřovatel Ing. Vlasta Zálešáková 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 


