
Zápis ze schůze Klubu přátel Základní školy Sirotkova 36 

 

Dne 9. 9. 2019 proběhla schůze Klubu přátel Základní školy Sirotkova 36 (dále jen „Klubu“) v prostorách 
Základní Školy Sirotkova 36 v Brně (dále jen „ZŠ“). Této schůze se zúčastnily osoby uvedené na připojené listině 
přítomných. Přítomen byl také ředitel ZŠ, Mgr. Dan Jedlička. 

Na program schůze byly zařazeny následující body: 
1) Sepsání listiny přítomných 
2) Slovo ředitele ZŠ -  Informace o nutnosti provedení změn v Klubu přátel Základní školy Sirotkova 36. 

Návrh na nového předsedu a místopředsedu Klubu  
3) Slovo navrhovaných statutárních zástupců Klubu 
4) Výše příspěvku pro školní rok 2019/2020 

 
Ad 1) 
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství v Klubu, se zapsali do listiny přítomných  
a podepsali se k údaji o svém jménu a kontaktním údajům. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. 
 
Ad 2)  
Mgr. Dan Jedlička – ředitel ZŠ přivítal přítomné a shrnul minulé aktivity Klubu. Jménem bývalé předsedkyně 
Barbary Kupcové poděkoval za spolupráci. Navázal na poslední schůzi, kde předsedkyně Barbara Kupcová 
odstoupila ze své funkce, a byl vznesen požadavek směrem k zúčastněným členům na nutnost nových 
statutárních orgánů Klubu. Do této funkce byly následně navrženy Bc. Barbora Zechmeisterová a Eva 
Štanglicová DiS. Jejich zvolení do funkce je naplánováno na další schůzi, která bude za tímto účelem svolána. 
 
Ad 3) 
Bc. Barbora Zechmeisterová a Eva Štanglicová, DiS. se představily všem zúčastněným.  
Bc. Barbora Zechmeisterová uvedla, že schůze je usnášeníschopná, neboť se dostavilo 26 zástupců tříd ZŠ 
z celkového počtu 31. Současně uvedla, že je nutné vypracovat zcela nové Stanovy Klubu, odsouhlasit je, zvolit 
orgány Klubu a zapsat tyto nové údaje do Obchodního rejstříku. Také uvedla, že bude nutné požádat Městskou 
část o souhlas s umístěním sídla Klubu. Současně informovala, že k výše uvedeným úkonům bude nutná 
spolupráce s právním zástupcem s tím, že náklady vynaložené na tyto úkony budou hrazeny z prostředků Klubu. 
Jejich výše bude opět odhlasována na další schůzi, tedy poté, co budou nutné náklady známy.  
 
Bylo navrženo hlasovat o možném sídle Klubu. Návrh na sídlo Klubu je adresa ZŠ, Sirotkova 36, Brno 616 00. 
Následně proběhlo hlasování. Hlasování se zúčastnili všichni přítomní členové. 
Výsledek hlasování: 

Pro: 26 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 
 Tímto byl odsouhlasen návrh na sídlo Klubu a podána žádost řediteli ZŠ o zabezpečení Souhlasu s umístěním 
sídla Klubu na adrese ZŠ.  

 

 



 

Ad 4)  
Výše příspěvku pro školní rok 2019/2020 – bylo navrženo 250 Kč za dítě s tím, že se vždy platí příspěvek jen 1x 
za celou rodinu, tedy i v případě, kdy je na ZŠ více sourozenců. 
O výši příspěvku proběhlo hlasování. Hlasování se zúčastnili všichni přítomní členové. 
Výsledek hlasování: 

Pro: 26 

Proti: 0 

Zdrželo se: 0 
 Tímto byla odsouhlasena výše členského příspěvku na rok 2019/2020 ve výši 250 Kč. Příspěvek bude hrazen 
třídním učitelům v hotovosti nejpozději do konce měsíce listopadu 2019. 

 

V Brně dne 9. 9. 2019 

 

 

Zápis provedla a hlasy sčítala Bc. Barbora Zechmeisterová 

Zápis ověřila: Eva Štanglicová, DiS. 


