
Spolek rodičů a přátel ZŠ., Hradec Králové, Mandysova 1434 

 
Zápis ze zasedání shromáždění delegátů dne 6. 9. 2018 

 
Dne 6. 9. 2018 se konalo zasedání shromáždění delegátů Spolku rodičů a přátel ZŠ (dále jen 
spolek) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolané dne 24. 8. 2018 
předsedkyní spolku paní Zuzanou Katerovou. 
 
Na programu jednání shromáždění delegátů spolku byly tyto body: 
Program: 

1. Prezence (viz prezenční listina) 
2. Volba nových členů Spolku 
3. Nabídka kroužků 
4. Informace ze školy 
5. Příspěvky 
6. Finanční situace 
7. Žádosti o příspěvky 
8. Diskuze 

 
1. Prezence (viz prezenční listina) 
 
2. Volby nových členů výboru spolku 
 
Členství ve spolku ukončila paní Daniela Brojáčová, Eva Boušková, Zuzana Růžičková  
a Jiří Roušavý. 
 
Voleb členů výboru spolku se zúčastnilo 20 přítomných rodičů z 24 rodičů, volby byly dle 
platných stanov usnášeníschopné. 
Paní předsedkyně spolku Z. Katerová představila nové i stávající kandidáty do výboru Spolku. 
Po té proběhly volby do výboru. Jednomyslně všemi přítomnými byla zvolena do funkce  
 
předsedy Zuzana Katerová   pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
místopředsedy Ilona Cigánková  pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
člena výboru Šárka Šlesingerová  pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
člena výboru Hana Pavlíková   pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
člena výboru Jitka Comorková  pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
 
 
Volba členů kontrolní komise: 
Jednohlasně všemi přítomnými byla zvolena do funkce  
 
předsedy kontrolní komise Jana Řečínská pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
člena kontrolní komise Klára Slánská  pro 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
člena kontrolní komise Eva Novotná Pánková 
      pro: 100% proti: nikdo  zdržel se: nikdo 
 



Hlasování probíhalo zdvižením ruky dle stanov spolku, za souhlasu všech přítomných členů 
spolku a všechny nové členky výboru spolku své funkce přijaly. 
 
Paní Z. Katerová zajistí návrh na zápis změn údajů spolku do spolkového rejstříku k místně 
příslušnému rejstříkovému soudu. 
 
3. Nabídka kroužků pro letošní školní rok: 
Pod spolkem budou v letošním školním roce dětem nabídnuty tyto kroužky: přípravy na 
přijímací zkoušky českého jazyka a matematiky, keramika, hudebně dramatický, 
experimenty a pokusy, míčové hry a aerobik. Přihlašování proběhne přes internet. 
 
4. Informace ze školy 
P. Comorková  
- informovala rodiče, že volné dny z rozhodnutí ředitele školy letos nebudou. Rodiče se 
jednohlasně shodli na tom, že navrhují panu řediteli vyhlásit volný den 9. a 10. května 2019, 
- ve školní jídelně je volné místo pomocné kuchařky na zástup, 
- den otevřených dveří proběhne v sobotu 1. 12. 2018, druhý před zápisem v březnu, 
- pozvala rodiče na přednášku o kyberšikaně, která se bude konat ve čtvrtek 11. 10. v 17:00. 
 
5. Příspěvky 
V listopadu proběhne vybírání příspěvků do spolku – 100,-Kč na žáka. 
 
6. Finanční situace: 
Stav účtu ke dni 6. 9. 2018 :  145 553,- Kč 
Podúčet na platbu kroužků:                      817,-Kč 
Stav pokladny:                                2 700,- Kč 
 
7. Žádosti o příspěvky: 
p. Kostilníková odměny na adaptační kurz žáků 6. r.    1000,-Kč 
p. Strnadová  odměny vítězným týmům při řešení kvízu o První rep.           300,-Kč 
p. Machová příspěvek na nákup 20 dresů na soutěže pro 6.-7. ročník - trenky, 

tričko, čísla..                15 000,- Kč 
 
Všechny žádosti o příspěvky byly přítomnými členy jednohlasně schváleny. 
 
8. Diskuse: 
Paní Rozdolská informovala rodiče o nutnosti změnit účetní spolku. 
Pan Dubec, vedoucí prevence kriminalistiky v HK nabídl rodičům svoji pomoc. Pozval rodiče 
s dětmi na akce Bezpečné nábřeží a Sportovní den s městskou policií. 
 
9.Závěr: 
Paní Z. Katerová poděkovala všem přítomným za účast a hlasování a shromáždění ukončila. 
 
 
zapisovatel: Alexandra Rozdolská 
        
ověřil: Jitka Comorková   předsedkyně spolku Mgr. Zuzana Katerová 



 


