
Členská schůze Spolku rodičů při ZŠ Židlochovice 2.10.2017 

 

1. Program 

a. Úvod 

a. Zpráva o hospodaření za šk.rok  2016/2017 a jeho schválení 

b. Seznámení s novým rozpočtem 2017/2018 a jeho schválení 

c. Návrh výše členského příspěvku n a šk.rok 2017/2018 a jeho schválení 

d. Aktuality k novým stanovám Spolku a jejich schválení 

e. Schválení členů výboru Spolku 

f. Volba nových členů školské rady 

g. Vystoupení hostů – Ing. Jan Vitula – starosta města Židlochovice, Ing. Jana Králová – 

ředitelka ZŠ 

 

2. Program byl schválen bez výhrad. 

3. Zprávu o hospodaření ve šk.roce představila předsedkyně spolku. Zpráva byla schválena. 

4. Návrh rozpočtu na šk.rok 2017/2018 představila předsedkyně spolku. Návrh byl schválen. 

5. Výše členského příspěvku je navržena na 300,- na žáka a 400,- při více dětech na 1 rodinu. 

Členský příspěvek lze uhradit i bezhotovostně na účet spolku – 2022731399/0800, jako 

variabilní symbol slouží identifikační číslo přidělené školou na jednotlivého žáka 

k bezhotovostním platbám.   Příspěvek lze uhradit i hotově k rukám třídních učitelů. 

Schváleno bez připomínek.  

6. Rodiče byli seznámeni s aktualizovanými stanovami prostřednictvím webových stránek školy. 

Stanovy byly konzultovány s právníky specializujícími se na tuto oblast. Návrh z loňského roku 

se nakonec ukázal jako příliš komplikovaný a proto došlo ke zjednodušení systému. Stanovy 

byly schváleny.  

7. Předsedkyně spolku představila nový výbor spolku ve složení: Ivana Flajšingerová, Renata 

Heinrichová, Michaela Hlaváčková, Irena Adler Pavelková, Kristýna Maradová. Výbor byl 

schválen.  

8. Ředitelka krátce seznámila přítomné s aktualitami na ZŠ. Školu v letošním roce navštěvuje 

768 dětí. Poté představila kandidáty na členy školské rady: Kateřina Ryšánková Prudká, Pavla 

Nejedlíková a Petr Čerbák. Kandidáti byli schváleni. 

9. Vstoupení starosty města – informace o připravovaných aktivitách ve školství ve městě 

v rámci enormního nárůstu dětí ze sousedních obcí (přístavba, tělocvična, jídelna). 

Následovaly dotazy rodičů, zejména na stav se školní jídelnou.   

 

Zapsala: Ivana Flajšingerová 

Kontrola zápisu: Irena Adler Pavelková 

 


