
Zápis z mimořádné shůzky SRPŠ při ZŠ Zeyerova Olomouc 
Ze dne 27. 6. 2017 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Stanovy spolku SRPŠ 

3. Hospodaření SRPŠ 

4. Seznámení s plánem na fungování a organizaci SRPŠ ve školním roce 2017/2018 

5. Diskuze 

6. Ukončení 

 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil Jiří Čamach, předseda spolku 

 

 

2. Stanovy spolku SRPŠ 

Návrh nových stanov kontrolovala děkanka právnické fakulty UP, 2 lidé poslali své 

připomínky. Na schůzi se ještě jednou prošly návrhy stanov a připomínky, které byly 

odsouhlaseny, budou přidány. 

V září na začátku školního roku proběhne další schůze SRPŠ a stanovy se budou 

schvalovat. 

Návrh stanov bude ještě naposledy umístěn na webových stránkách školy a do 31.8. se     

ještě můžou členové SRPŠ k návrhu naposledy před schvalováním vyjádřit. 

 

3. Hospodaření SRPŠ 

Paní Caletková, která byla od roku 2006 pověřena vedením účetnictví SRPŠ dosud 

nedodala chybějící účetnictví a dokonce přestala s výborem SRPŠ komunikovat.  

Další postup: pan Čamach pošle oficiální výzvu pí Caletkové a pokud účetnictví nedodá, 

podá na paní Caletkovou trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu 

zpronevěření. 

Paní Filipcová s novou paní Páezto a paní uč. Lošťákovou zkontrolují účetnictví od roku 

2014 a výsledky této kontroly oznámí na schůzi SRPŠ v září 

 

 

4. Seznámení s plánem na fungování a organizaci SRPŠ ve školním roce 2017/2018 

Na internetových stránkách budou zveřejňovány kontakty a důležité dokumenty, jako jsou 

stanovy, plánované schůze rady spolku a delegátů, hospodaření a plánované akce. 

Na začátku školního roku 2017/2018 na třídních schůzkách budou z jednotlivých tříd 

voleni zástupci třídy (delegáti) do SRPŠ. Za každou třídu 1 delegát. 1 delegát  - 1 hlas. 

Plánované investice a požadavky učitelů pak budou projednávány a odsouhlasovány na 

schůzích delegátů. 

 

5. Diskuze 

Požadavek členů, aby byl založen bankovní účet spolku SRPŠ 

 

6. Ukončení 

Předseda spolku poděkoval za účast a plodnou diskuzi a ukončil jednání v 19:30 hod. 

 

 

 

Zápis zapsala Jana Mišová 

 

Zápis ověřil: Mgr. Jiří Čamach 

 



 

 

 

 


