
    Zápis 

ze 6. členské schůze  

Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Vachkova 941 v Uhříněvsi 

 

 

Dne 14.9.2021 v 16:30 hodin se v areálu Základní a Střední školy, Praha 10, Vachkova 941 konala 

šestá řádná členská schůze spolku s názvem „Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vachkova 941 

v Uhříněvsi“ za účasti osob uvedených na listině přítomných, sestavené téhož dne.  
 

 

Na programu jednání této členské schůze byly následující body: 

 Zahájení členské schůze  

 Volba předsedy členské schůze 

 Seznámení členů spolku s hospodařením spolku a schválení výsledku hospodaření 

 Rozhodnutí o způsobu naložení s prostředky spolku získanými ve školním roce 2020/2021 

 Schválení výše a splatnosti členského příspěvku na školní rok 2021/2022 

 Závěr 

 

Ad 1) a 2) Po úvodním slovu a zahájení členské schůze předsedkyní spolku byla sestavena listina 

přítomných. Z údajů v listině uvedených bylo zjištěno, že členské schůze se zúčastnilo celkem 57 

rodičů žáků školy. Předsedou šesté členské schůze byla jednomyslně všemi přítomnými zvolena 

předsedkyně spolku.  

 

Ad 3) Předsedkyně schůze seznámila přítomné s hospodařením spolku a s výsledky hospodaření, 

dle nichž aktuální zůstatek na účtu spolku činil 4 322,21 Kč a zůstatek v pokladně spolku 71,-- Kč. 

Poté bylo přistoupeno k hlasování o schválení výsledků hospodaření spolku ve školním roce 

2020/2021. Výsledky hospodaření spolku v uvedeném období byly jednomyslně schváleny všemi 

přítomnými (viz listina o hlasování). 

 

 

Ad 4) Předsedkyně schůze přítomným dále přednesla návrh výboru spolku, dle něhož by zůstatek 

prostředků spolku získaných v minulém školním roce vzhledem k jeho výši zůstal ponechán na účtu 

spolku a byl využit k úhradě akcí a potřeb žáků školy v tomto školním roce. Poté bylo přistoupeno k 

hlasování o tomto návrhu. Předsedkyně schůze konstatovala, že tento návrh byl jednomyslně přijat 

všemi přítomnými. 

 

 

Ad 5) Předsedkyně členské schůze informovala přítomné, že dle návrhu výboru spolku by měl 

členský příspěvek na školní rok 2021/2022 činit 300,- Kč se splatností k poslednímu dni v měsíci 

listopadu 2021 na účet spolku č. 49902347/5500. Poté bylo přistoupeno k hlasování o tomto 

návrhu. Návrh byl přijat jednomyslně všemi přítomnými.  

 

 

Ad 6) a 7) Závěrem předsedkyně členské schůze připomněla, že veškeré informace k platbě 

členského příspěvku, zápisy z členských schůzí i zápisy ze schůzí výboru jsou pravidelně 

uveřejňovány na webových stránkách a v prostorách školy. Jelikož přítomní nevznesli žádné dotazy 

ani připomínky, byla schůze spolku v 17:00 hodin ukončena.  

 

 

V Praze Uhříněvsi dne 14.9.2021 

 

Zapsala: předsedkyně spolku. 


