
ZÁPIS 

ze zasedání členské schůze spolku 

Spolek rodičů při Masyrykově ZŠ Vracov 

 

 

 

Spolek: Spolek rodičů při Masyrykově ZŠ Vracov,  

             IČ 67024513, se sídlem v se sídlem Komenského 950, 696 42 Vracov 

               zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložka 6519 

 

Termín konání:  20.11.2019 v 15.30 hod. 

 

Místo konání: Masarykova základní škola, Komenského 950, 696 42 Vracov 

 

 

Na členskou schůzi se dostavili členové spolku uvedení v listině přítomných, tj. 22 členů z celkového 

počtu 36 členů spolku. Listina přítomných tvoří Přílohu č. 2  k tomuto zápisu. 

 

Svolavatel navrhnul, že členská bude probíhat podle pořadu uvedeného na pozvánce tvořící  

Přílohu č. 1 k tomuto zápisu, tj.:  

 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti. 

2. Seznámení se stanovy spolku. 

3. Seznámení členů spolku s informacemi týkajícími se školy a volbě předsedy v září 2020 

4. Zpráva o činnosti spolku 

5. Plán akcí a finanční příspěvky 

6. Hospodaření spolku 

7. Informace o přípravě plesu spolku  

8. Hlasování o výši členského příspěvku 

9. Závěr. 

 

ad 1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy zasedání. 

 

Bylo konstatováno, že zasedání členské schůze svolal předseda spolku, a to pozvánkou vyvěšenou na 

informační nástěnce školy ve lhůtě stanovené stanovami, tj. od 1.10.2019. Rodiče žáků byli zároveň 

vyrozuměni o termínu konání členské schůze formou osobní pozvánky. 

 

Zasedání zahájil předseda spolku Ladislav Semmler, který konstatoval, že členská schůze je 

usnášeníschopná, neboť je přítomno 22 členů z celkového počtu 36 členů spolku, přičemž členská 

schůze je schopná usnášet se za účasti většiny členů spolku a usnesení přijímá většinou hlasů členů 

přítomných v době usnášení, přičemž každý člen má jeden hlas. 

 

ad 2) Seznámení se stanovami spolku.  

         Předseda spolku seznámil všechny přítomné se stanovami spolku, hlavně s informacemi o zániku 

členství, o funkčním období předsedy spolku a dále k čemu spolek slouží a co zajištuje, jaké jsou 

příjmy spolku a následné výdaje. 

 

ad 3) Seznámení s informacemi týkající se školy 

- změna ředitele školy k 1.1.2020 

 

ad 4) Zpráva o činnosti spolku 

         Předseda spolku seznámil přítomné o pořádaných aktivitách ve školním roce 2018/2019. 

 

ad 5) Plán akcí a finanční příspěvky na školní rok 2019/2020 

         Přítomným byl předložen plán akcí a finanční příspěvky na tyto akce. Tento plán akcí byl 

zástupci tříd schválen. 

 

 



ad 6)  Hospodaření spolku  

           Pokladní spolku seznámila přítomné s čerpáním rozpočtu ve školním roce 2018/2019 a 

konečným zůstatkem k 31.10.2019. 

 

ad 7) Informace o přípravě plesu spolku 

          Ples školy se uskuteční 14.2.2020.  

       

ad 8) Rozhodování o výši členského příspěvku 

 

Po projednání tohoto bodu programu a obsahu navrhovaného usnesení členská schůze přijala toto      

 

u s n e s e n í : 
  

Členská schůze spolku schvaluje výši členského příspěvku pro tento školní rok 150 Kč. Příspěvek se 

zradí za každého žáka. 

 

Proti návrhu výše uvedeného usnesení nebyly ze strany přítomných vzneseny námitky, protinávrhy 

nebo protesty a po zjištění, že tomu tak není, bylo hlasováno takto: pro bylo 22. hlasů, proti 0 hlasů, 0 

členů se zdrželo hlasování. 

 

 

ad 9)  Závěr. 

 

Předseda zasedání členské schůze konstatoval, že program zasedání členské schůze byl výše 

uvedeným vyčerpán, neboť nebyly předloženy další náměty a připomínky a poděkoval všem 

přítomným za účast. Poté bylo zasedání členské schůze v 16.00 hod. ukončeno.  

 

Příloha č. 1: Pozvánka 

Příloha č. 2: Zpráva o činnosti 

Příloha č. 3: Plán akcí a finanční příspěvky 

Příloha č. 4: Čerpání rozpočtu  

  

 

 

 

Ve Vracově dne 20.11.2019 

 

 

Zápis vyhotovila Zmeškalová Jana.  

 

 

 

 

 

 

 

 


