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Zápis	z	jednání	členské	schůze	Klubu	rodičů	a	přátel	při	ZŠ	Záhuní,	z.	
s.	 (dále	 jen	 Klub)	 konaného	 dne	 20.	 9.	 2016	 v	jazykové	 učebně	 ZŠ	
Záhuní,	Frenštát	p.	R.	

Přítomni:	
Džumela,	 Faldynová,	 Gajdušková,	 Hradilová,	 Maruchničová,	 Miková,	 Pargačová,	
Plesníková,	Svíčková,	Vaňková,	Vlček,	Vojtek,	Zapletalová,	Zátopek,	Zemánková	

Hosté:	
Stieborský,	Matušová,	Majer	

Program	jednání:	
1. Organizace	jednání	členské	schůze	

Členské	 schůze,	 svolaná	 předsedkyní	 Klubu	 Alenou	 Hradilovou,	 se	 zúčastnilo	 15	
členů	 viz.	 prezenční	 listina,	 členská	 schůze	 byla	 usnášeníschopná.	 Zapisovatelem	
jednání	 byla	 jednomyslně	 zvolena	 místopředsedkyně	 Martina	 Faldynova.	
Předsedkyně	 Alena	 Hradilová	 seznámila	 přítomné	 s	body	 jednání	 a	 dále	 členskou	
schůzi	vedla.		
	

2. Představení	činnosti	Klubu	
Předsedkyně	Alena	Hradilová	seznámila	nové	rodiče	s	činností	a	cíli	KR.		
	

3. Informace	 o	 akcích	 podporovaných	 Klubem,	 které	 proběhly	 ve	 školním	 roce	
2015/2016	včetně	hospodaření.		
Přítomným	 byla	 předložena	 Výroční	 zpráva	 Klubu	 obsahující	 přehled	 akcí,	 které	
Klub	ve	školním	roce	2015/2016	podpořil,	včetně	podrobného	vyúčtování.		

 
4. Výkaz	hospodaření	Klubu	za	školní	rok	2015/2016	

Přítomní	rodiče	byli	seznámeni	s	výsledky		řádné	účetní	závěrky	(ÚZ)	za	rok	2015	a	
s	počátečním	 stavem	BÚ	k	1.9.2016	 (30	403,48	Kč)	 a	 pokladny	k	1.9.2016	 (29	486	
Kč).		
Z	důvodu	 změny	 účetního	 období	 (viz	 níže)	 byla	 k	 31.8.2016	 vyhotovena	 také	
mimořádná	ÚZ,	jejíž	výsledky	však	nebyly	k	datu	jednání	členské	schůze	k	dispozici.	
Tato	mimořádná	ÚZ	bude	předložena	členům	ke	schválení	na	příští	členské	schůzi.		
Na	místě	byly	k	dispozici	k	nahlédnutí	účetní	výkazy	Klubu	 -	pokladní	kniha,	kniha	
faktur	a	bankovní	výpisy.		

 
5. Informace	o	změnách	v	činnosti	spolku	

Rodiče	byli	informováni	o	změnách	v	činnosti	Klubu:			
• Změna	účetního	období:	Na	schůzce	KR	ze	dne	23.3.	2016	byla	schválena	změna	

účetního	 období	 vždy	 od	 1.9.	 do	 31.8.	 následujícího	 roku	 (přechod	 z	běžného	
roku	na	školní	rok).	Proto	byla	ve	školním	roce	2015/2016	podaná	k	31.12.2015	
řádná	 účetní	 závěrka	 a	 k	31.8.2016	 mimořádná	 účetní	 závěrka,	 která	 se	
v	současné	době	zpracovává.		

• Nutnost	 úpravy	 názvu	 spolku	 a	 stanov:	 Dle	 nového	 občanského	 zákoníku	 je	
nutná	transformace	o.s.	na	z.s.,	ke	které	náleží	zejména	vypracování,	schválení	a	
zapsání	nových	stanov.	
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6. Předložení	 návrhu	 nových	 stanov	 spolku	 včetně	 nového	 názvu	 spolku,	

schválení	nových	stanov	a	nového	názvu	spolku	
Přítomným	byly	představeny	a	předloženy	ke	schválení	nové	stanovy	Klubu.	Největší	
změnou	 je	 nahrazení	 stávajícího	 statutárního	 orgánu	 VDK	 statutárním	 orgánem	
Výbor	 spolku.	 Tři	 členové	 výboru	 mohou	 jménem	 Klubu	 jednat	 samostatně.	 VDK	
bude	ustanoven	vnitřním	předpisem	jako	poradní	orgán	Výboru.	 Jeho	hlavní	 funkcí	
bude	zajištění	komunikace	mezi	KR	a	rodiči.	Další	změnou	je	ustanovení	kontrolního	
orgánu	Revizora.		
Nové	stanovy	byly	jednomyslně	schváleny.		

 
7. Volba	členů	výboru	(statutárního	orgánu	spolku)	

Po	schválení	nových	stanov	byli	přítomní	členové	vyzvání	k	volbě	do	orgánů	spolku.	
Na	místě	se	představili	navrhovaní	kandidáti:		
• Předseda	–	Ing.	Bc.	Alena	Hradilová	
• Místopředseda	–	Martina	Faldynová	
• Hospodář	–	Bc.	Bohdana	Harabišová	
• Revizor	–		Romana	Zapletalová	
Žádný	 jiný	 návrh	 nebyl	 předložen.	 Všichni	 navrhovaní	 kandidáti	 byli	 jednomyslně	
zvoleni.		

 
8. Schválení	výše	příspěvků	Klubu	pro	školní	rok	2016/2017	

Jednomyslně	 bylo	 schváleno,	 že	 výše	 příspěvku	 pro	 nový	 školní	 rok	 2015/2016		
bude	opět	činit	300,-	Kč/	žáka.	Žádný	jiný	návrh	nebyl	předložen.		
O	 platbě	 příspěvků	 budou	 rodiče	 informováni	 prostřednictvím	 třídních	 učitelů	
v	průběhu	měsíce	října	2016.	

 
9. Plán	 akcí	 s	plánovanou	 podporou	 Klubu	 ve	 školním	 roce	 2016/2017	 a	

předložení	plánovaného	rozpočtu	na	školní	rok	2016/2017	
Přítomným	 rodičům	 byl	 předložen	 návrh	 plánovaných	 akcí	 včetně	 rozpočtu,	 který	
byl	jednomyslně	schválen.	V	rozpočtu	je	rezerva	cca	30	000	Kč	z	předchozích	let	na	
nové	 akce	 nebo	 aktivity.	 Prostřednictvím	 ředitele	 školy	 byli	 osloveni	 učitelé,	 aby	
výboru	navrhli	 do	konce	 října	 aktivity,	 na	 které	by	KR	mohl	přispět.	Na	místě	byli	
také	 osloveni	 jednotliví	 důvěrníci.	 Návrhy	 prosím	 zasílejte	 na	 mail	 KR	
kr.zahuni@gmail.com.		

 
10. Diskuse		

Vedení	školy	(p.	Majer)	představilo	nové	webové	stránky,	které	budou	spuštěny	do	
konce	 září.	Na	novém	webu	bude	každá	 třída	 svou	 stránku,	 kde	může	 třídní	 učitel	
vkládat	 informace	 dle	 svého	 uvážení.	 Svou	 stránku	 bude	 mít	 také	 KR,	 Alena	
Hradilová	požádala	pan	zástupce	o	zajištění	přístupu	na	tento	web.	
	
Pan	ředitel	seznámil	přítomné	o	probíhajícím	jednání	na	městě	kvůli	řešení	dopravní	
situace	kolem	školy	pro	zvýšení	bezpečnosti	dětí.		
	
Diskuse	 o	 možnostech	 doplnění	 stávajících	 akcí	 spoluorganizovaných	 Klubem	 pro	
příští	školní	roky	(+	pozvánka	pro	rodiče	k	aktivnímu	působení	v	Klubu	rodičů).	
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Usnesení:	
Přítomní	členové	Klubu	berou	na	vědomí:		

• Informace	o	akcích	a	hospodaření	Klubu	ve	školním	roce	2015/2016	
• Informace	o	změnách	v	organizaci	a	činnosti	spolku	

	
Přítomní	členové	Klubu	100	%	hlasů	schvalují:	

• Výroční	zprávu	o	činnosti	Klubu	rodičů	za	školní	rok	2015/2016	
• ÚZ	za	rok	2015	
• Nový	název	spolku	a	nové	stanovy	spolku	
• Stanovení	výše	příspěvku	pro	činnost	Klubu	na	300,-	Kč/	žák	
• Rozpočet	a	plán	akcí	a	hospodaření	ve	školním	roce	2016/2017	

	
Přítomní	členové	Klubu	zvolili	100	%	hlasů	nové	orgány	Klubu	ve	složení:		

• Předseda	–	Ing.	Bc.	Alena	Hradilová	
• Místopředseda	–	Martina	Faldynová	
• Hospodář	–	Bc.	Bohdana	Harabišová	
• Revizor	–		Romana	Zapletalová	

	
Schůzka	Klubu	rodičů	(pracovní)	se	bude	konat	v	úterý	18.	10.	2016	v	16:30	v	Radniční	
restauraci.	
	
	
Ve	Frenštátě	pod	Radhoštěm,	dne	27.9.2016	
	
Zapsala	Martina	Faldynová	
	
Ověřila		Alena	Hradilová	
	
	
	
Přílohy:	
Presenční	listina	
Stanovy	spolku	
Výroční	zpráva	o	činnosti	Klubu	rodičů	za	školní	rok	2015/2016	
	


