
Zápis ze schůze 

 

Dne 11. 6. 2020 proběhla členská schůze Klubu přátel Základní školy Sirotkova 36, z.s. (dále jen „spolek“), 

která byla svolána samostatnou pozvánkou ze dne 27. 5. 2020. Této schůze se zúčastnili zástupci tříd uvedení 

na listině přítomných. Přítomen byl také ředitel ZŠ, Mgr. Dan Jedlička. 

Program schůze: 

1. Úvodní slovo výboru 

2. Soupis listiny přítomných zástupců  

3. Informace o zápisu změn do spolkového rejstříku 

4. Slovo ředitele školy Mgr. Dana Jedličky 

5. Přehled výdajů za období do 11. 6. 2020 

6. Plán výdajů na školní rok 2019/2020 a 2020/2021 

7. Stanovení členských příspěvků na školní rok 2020/2021 

8. Další body dle průběhu schůze a požadavků 

 

Ad1)  

Členskou schůzi zahájila Bc. Barbora Zechmeisterová, předsedkyně spolku a zástupce třídy 5. A. Přivítala 

všechny přítomné a přečetla Program schůze. 

 

Ad2)  

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro hlasování, se zapsali do listiny přítomných a 

podepsali se k údaji o svém jménu a třídě ZŠ, kterou zastupují. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Předsedkyně uvedla, že je schůze usnášeníschopná, neboť je přítomno celkem 18 zástupců jednotlivých tříd 

z celkového počtu 31 tříd. 

 

 

Ad 3)  

Bc. Barbora Zechmeisterová informovala přítomné o průběhu zápisu změn spolku do spolkového rejstříku. 

Veškeré změny byly zapsány a 9. 3. 2020 došlo k nabytí právní moci. Současně s tímto byl založen také nový 

účet spolku u banky Fio banka, a.s., s číslem 2301781807/2010 a dne 10. 3. 2020 byly na účet vloženy členské 

příspěvky v celkové výši 260.850,- Kč.  

 

 

Ad 4)  

Mgr. Dan Jedlička přivítal přítomné a poděkoval jménem školy všem rodičům za skvělou spolupráci v nelehké 

situaci, která nás všechny zasáhla uzavřením školy. Informoval nás o průběhu procesu zavedení nového 

systému výuky na dálku (online).  Pochválil žáky, vyzdvihl jejich zodpovědnost za zadávané úkoly a spolupráci 

s kantory. Současně jsme i my jménem spolku poděkovali všem učitelům za jejich skvělý přístup. Upřesnil 

princip známkování nyní na konci školního roku. Vzhledem k tomu, že vše řečeno bylo pravidelně zasíláno 

všem rodičům během karantény prostřednictvím Edookitu, není nutné zde více rozepisovat.  

 

 

 

 



Ad 5) 

Přehled plateb prostřednictvím KP ZŠ Sirotkova 36, z.s. za školní rok 2019/2020 

   Přehled do 10.6.2020 PŘÍJMY VÝDAJE 

Počáteční stav 0,00      

Členské příspěvky 260 850,00      

Převod zůstatku z původního účtu Klubu 318,00      

Právní služby - zápis změn spolku   14 962,86    

Plavání 2.třídy, ručníky, odměny   47 100,00    

  261 168,00    62 062,86    

ZŮSTATEK 199 105,14    

   Vyhotovila: Bc. Barbora Zechmeisterová, dne 11.6.2020 
   

 

Ad 6) 

Plán plateb prostřednictvím KP ZŠ Sirotkova 36, z.s.  do konce školního roku 2019/2020 

   Plánované platby v odhadované výši PŘÍJMY VÝDAJE 

Počáteční stav 199 105,14      

Bruslení 4. třídy - již proběhlo (bude úhrada)   4 620,00    

Odměny - již proběhlo (bude úhrada)   1 888,00    

Odměny pro děti od třídních učitelů - odhad   16 000,00    

Trička 9. třídy, 250,- / ks - odhad   17 000,00    

Fotograf - odhad   5 000,00    

  199 105,14    44 508,00    

ZŮSTATEK 154 597,14    

   Vyhotovila: Bc. Barbora Zechmeisterová, dne 11.6.2020 
  

Hlasování o plánu uvedených plateb v předpokládané výši 44.508,- do konce školního roku 2019/2020. 

  

Výsledek hlasování: 

Pro: 18 
 

Proti: 0 
 

Zdrželo se: 0 
 
 

Současně byl ponechán prostor pro případné další náklady, které bude potřeba do konce školního roku 

uhradit.  

 

Zástupci tříd se shodli, že plán plateb na školní rok 2020/2021 bude ponechán na začátek školního roku. 

Vzhledem k nestandardní situaci, která vznikla uzavřením školy tedy není přesně známo, jaké nutné náklady 

vzniknou a jak bude potřeba školu podpořit.  

 

 



Ad 7)  

Předsedkyně a místopředsedkyně spolku navrhly odsouhlasit členské příspěvky na rok 2020/2021 ve výši 

500,- Kč za rodinu.  Znamená to, že pokud má rodina ve škole umístěno jedno dítě, platí 500,- Kč. Pokud má 

rodina ve škole více dětí, znamená to, že také platí 500,- Kč.  

 

Hlasování o členském příspěvku ve výši 500,- Kč určeného na školní rok 2020/2021. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro: 18 
 

Proti: 0 
 

Zdrželo se: 0 
 
 

Dle výsledků hlasování je stanoven členský příspěvek na rok 2020/2021…… 500,- Kč na rodinu. 

 

Ad 8) 

Podněty a dotazy zástupců tříd: 

a) Za klub bychom velmi rádi poděkovali vedení školy a všem učitelům za jejich nadstandardní přístup 

k online výuce. Za rychlost a nutnost přijetí všech změn a za vedení našich dětí v době karantény.  

b) Socializace dětí prostřednictvím našeho Klubu považujeme za nutnost a i nadále budeme svolávat 

potřebné setkání a akce pro děti mimo budovu školy. 

c) Všichni zástupci tříd se shodli, že podpoříme školu v otázce vracení peněžních částek za 

nezrealizované kroužky a navrhneme rodičům, aby dle svých možností zvážili, zda mohou ponechat 

tyto částky škole.  

Poděkování všem zúčastněním a rozloučení se. 

 

V Brně dne 11. 6. 2020 

 

Zápis provedla a hlasy sčítala Bc. Barbora Zechmeisterová 

Zápis ověřila: Eva Štanglicová, DiS. 


