
Zápis z členské schůze spolku Rodiče Povrly

konané dne 10. 09. 2020

Členská schůze byla svolána dne 05. 09. 2019 pokladníkem spolku Alenou Lachmanovou dle
podmínek stanovených ve stanovách a  zúčastnili  se  jí  osoby uvedené na připojené listině
přítomných. 

Program členské schůze:
1. Sepsání listiny přítomných
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího 
3. Seznámení s hospodaření spolku za školní rok 2019/2020
4. Návrh rozpočtu na školní rok 2020/2021
5. Volba členů spolku na školní rok 2020/2021 
6. Diskuze, závěr

Ad 1)
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, 
se zapsali do listiny přítomných (viz příloha č. 1) a ke svému jménu přidali podpis. Listina 
přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

Ad 2)
Svolavatel sdělil počet přítomných a rozhodl, že je schůze usnášeníschopná. Svolavatel navrhl
pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. 
Přítomní pověřili jako 
předsedajícího schůze: Alena Lachmanová
zapisovatele:                 Alena Lachmanová
a ověřovatele:               Mgr. Věra Slezáčková – ředitelka školy

Ad 3) 
Předsedající přítomné seznámil s hospodařením spolku za školní rok 2019/2020 
(viz příloha č. 2). Ve školním roce 2019/2020 nebyly z důvodu pandemie objednány čepičky 
pro budoucí prvňáky. Objednáno v srpnu 2020 15 kusů v hodnotě 2 039,00 Kč.
Členové spolku berou hospodaření na vědomí.

Ad 4) 
Předsedající přítomné seznámil s návrhem rozpočtu na školní rok 2020/2021,  který tvoří 
přílohu č. 3 tohoto zápisu. Členská schůze schválila roční příspěvek 150,00 Kč na žáka. 
počet hlasujících PRO  12
počet hlasujících PROTI 0
zdržel se hlasování 0 

Návrh rozpočtu byl schválen.

Ad 5)
Členy spolku pro školní rok 2020/2021 byli zvoleni

Mgr. Zuzana Šedivá (PRO:     , PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Alena Lachmanová           (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Milada Kolankiewiczová (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

1



Jana Baštová  (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Petr Janich   (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Lenka Floriánová (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Hana Šrenková (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Kateřina Haasová (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Pavla Hacková (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Blanka Böhmová (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Mária Hušková             (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Hana Kolouchová                               (PRO:     ,  PROTI:     , ZDRŽELI SE: )

Ad 6) 
Ke konci schůze byly domluveny termíny a organizace akcí pořádané spolkem Rodiče Povrly 
ve spolupráci se školou:
- Povrlská šlapka – termín 10. 10. 2020, zajišťuje Mgr. Anna Černohlávková a Bc. Markéta 
Strnadová. Byla upřesněna soutěžní stanoviště (účast na stanovišti přislíbili p. Hacková, 
Tichý, Janich, Kolouchová, Marešová ostatní se nahlasili u p. uč. Černohlávkové).
- Mikulášské řádění – 5. 12. 2020 (nákup surovin a zhotovení těsta – zajistí Lachmanová), 
upřesní se datum pečení a zdobení. Rodiče budou vyzváni v případě potřeby obsadit 
disciplíny, pravidlo = soutěžící = dospělý + dítě.
- Školní bál – 27. 2. 2020, rodiče požádání o spolupráci při získávání sponzorských darů do 
tomboly.

Povrly, dne 10. 09. 2020 
        
Jméno a příjmení: Alena Lachmanová
Funkce: předsedající
                
Jméno a příjmení: Alena Lachmanová
Funkce: ověřovatel zápisu                                          

Jméno a příjmení: Mgr. Věra Slezáčková
Funkce: ověřovatel zápisu
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