Zápis ze schůze HV SRPŠ č. 1, ZŠ nám.Svobody 3, Šternberk ze dne
3.10.2019 konané ve sborovně školy v 17.30 hod.
Přítomni: viz prezenční listina -17

Omluveni: 2

Program:
1.přivítání nových a stávajících členů ve školním roce 2019/2020
2.změna funkčního období VR
3.volba VR HV SRPŠ
4.schvalování návrhu rozpočtu SRPŠ na rok 2019/2020
5.volba revizní komise
6.schválení hospodáře spolku SRPŠ
7.diskuse
1. Přítomné přivítala p. Neumannová, stávající předsedkyně HV SRPŠ pro období 2018/2019 a
seznámila všechny přítomné s programem jednání a popřála všem mnoho elánu do další práce.
Pověřila p. Šestákovou zhotovením zápisu z dnešního jednání . Program jednání byl všemi
přítomnými jednohlasně odsouhlasen.
2. Změna ve stanovách
HV SRPŠ navrhl změnu funkčního období VR z 1 roku na období 2 let,toto projednáno ,následně
hlasováním odsouhlaseno
Hlasování:
pro :
17
proti 0
zdrželo se: 0
3. Na základě dohody přítomných zástupců došlo k rozdělení zástupců do jednotlivých tříd z řad
náhradníků, kteří se dobrovolně rozhodly ve školním roce 2019/2020 pracovat v HV SRPŠ (viz příloha)
Ukončením práce některých členů v HV SRPŠ bylo třeba nominovat nové členy VR SRPŠ. Stávající
členové: p. Bártek, p. Labiková, p.Neumannová, p.Šestáková navrhly další ho člena do VR SRPŠ a to p.
Zlatníčkovou Š. Všemi přítomnými členy HV bylo odsouhlaseno veřejné hlasování k jednotlivým
navrženým členům.
Výsledek hlasování:
Bártek Milan
pro 16
proti 0
zdrželo se 1
Labiková Iveta
pro 16
proti 0
zdrželo se 1
Zlatníčková Štěpánka
pro 16
proti 0
zdrželo se 1
Šestáková Simona
pro 16
proti 0
zdrželo se 1
Neumannová Lenka
pro
16
proti 0
zdrželo se 1
VR SRPŠ pro funkční období školního roku 2019/2020 a 2020/2021 tedy byla zvolena.
Následovala veřejná volba předsedy VR a místopředsedy. Na předsedu spolku byla navržena
p.Neumannová L. zvolena 4 hlasy z 5, , na místopředsedu spolku byl navrženp.Bártek M. zvolen
hlasy 4 z 5. Dalšími členy VR SRPŠ tedy jsou p. Zlatníčková,p.Labiková,p.Šestáková.
4. Navržený rozpočet pro rok 2019/2020 byl schválen členy SRPŠ na třídních schůzkách a následně
předložen HV SRPŠ ke konečnému schválení. Všem přítomným členům HV SRPŠ byl předložen návrh
rozpočtu pro rok 2019/2020 a ten byl následně schválen. Hlasováním 17 členů pro, proti 0
,zdržel se 0
5. Následně proběhla volba revizní komise, kdy do revizní komise byly navrženi : p. Rezníčková,
p.Drozdová., p.Konečná. S navržením členové souhlasí. Veřejným hlasováním byly tedy zvoleni do
revizní komise. Hlasování: pro 17 , proti 0 , zdržely se 0)

6. schválení hospodáře spolku SRPŠ:
-na základě loňské spolupráce HV SRPŠ s p. Manovou bylo navrženo a po dohodě s p. Manovou
dohodnuto pokračování v činnosti na DPČ. Tento návrh předložen nově zvolenému HV SRPŠ ke
schválení. Hlasováním odsouhlaseno sepsání dohody mezi p. Manovou a spolkem SRPŠ.
Hlasování:
pro :
17
proti 0
zdrželo se: 0

7.Diskuse
 Zvolená revizní komise informována o nutnosti provedení revize hospodaření za rok
2018/2019.Toto diskutováno s p.Manovou,nachystá veškeré podklady a Mgr.Neumannová
revizní komisi osloví a upřesní termín revize.
 p. Neumannová –dotaz na zveřejňování informací SRPŠ na webových stránkách školy, Mgr.
Neumannová informace týkající se SRPŠ zašle Mgr. Červenému, ten zajistí umístění na web
školy.
 Uklid a invertura materiálu ve skladu skla a potřeb pro akce SRPŠ emailem členové budou
upozorněni na datum dle domluvy
 Plánována akce rodičů a kantorů v listopadu 2019-návrh společné posezení ve školní
kuchyňce s možností využití střelnice ve škole. Navrhujeme termín 26.11.2019 od 16,30 hod.
ve školní kuchyňce. Podrobnosti, instrukce a vše potřebné zašle Mgr.Neumannová
Mgr.Červenému k předání kantorům.
 Připomínka k plánovanému termínu následujících třídních schůzek 5.12.2019-chodí
Mikuláš,zda nezvážit změnu termínu-bude projednáno vedením školy na poradě
s učiteli,schůzky jsou konzultační takže po zvážení vedení a učitelů by byly rodiče informováni
eventuelně o změněn termínu
 Mgr.Červený pozval všechny přítomné na exkurzy rekonstruovaných učeben
chemie,fyziky,biologie a informatiky.Děkujeme za prohlídku.

Ve Šternberku dne 3.10.2019

zapsala :
Zápis ověřil:

Simona Šestáková
Mgr.Lenka Neumannová

