
Zápis ze schůze z členské schůze Spolku rodičů a přátel 

školy při ZŠ Zeyerova 28, Olomouc, z. s. 
Konané dne 20. 9. 2017 v 17:00 hod. v učebně základní školy Zeyerova 28, 

Olomouc 
 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 17 členů spolku, tedy nadpoloviční většina. 

 

Členská schůze SRPŠ byla usnášení schopná. 

 

 

Program schůze: 

 

1. Schvalování nových stanov spolku 

2. Schvalování výše členského příspěvku na šk. rok 2017/2018 

3. Schvalování uzávěrky hospodaření za šk. rok 2016/2017 

4. Schvalování rozpočtu na šk. rok 2017/2018 

5. Odvolání Rady spolku 

6. Volba předsedy spolku 

7. Volba místopředsedy spolku 

8. Volba pokladníka spolku 

9. Volba dvou členů Rady spolku 

10. Volba revizora spolku 

11. Různé 

 

1. Úvod 
 

Jednání schůze SRPŠ zahájil pan Mgr. Jiří Čamach předseda spolku. Přivítal přítomné a bylo 

hlasováno o programu dle pozvánky, o řídícím schůze a o zapisovateli 

 

Usnesení: 

 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 17 členů, členská schůze SRPŠ byla usnášení 

schopná. 

 

Shromáždění přítomných schvaluje navržený program jednání. 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

Jako řídící schůze byl navržen pan Mgr. Jiří Čamach 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

Jako zapisovatel byla navržen paní Jana Mišová 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

 



2. Nové stanovy spolku 

 
Řídící schůze seznámil přítomné členy SRPŠ s novým návrhem stanov, tak jak byly 

projednány na minulé schůzi a následně vyvěšeny na webových stránkách školy. Přítomní 

projednali drobnou úpravu dvou článků stanov. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 17členů, nikdo nepřišel, ani neodešel. 

Shromáždění SRPŠ bylo usnášení schopné. 

 

Členská schůze schvaluje nové stanovy, tak jak byly předloženy a jejichž znění bude 

přílohou tohoto zápisu. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

 

3. Výše členského příspěvku na školní rok 2017/2018 

 
Předseda seznámil přítomné s návrhem Rady spolku, aby členský příspěvek byl ve stejné výši 

jako minulý rok – 300,- Kč na žáka, druhý a další žák v rodině navštěvující ZŠ Zeyerova 

Olomouc 150,- Kč. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 třídních důvěrníků (delegátů) a předseda 

spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů stanovuje členský příspěvek na školní rok 2017/2018  

ve výši 300,- Kč na žáka, druhý a další žák v rodině navštěvující ZŠ Zeyerova Olomouc 

150,- Kč. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

 

4. Uzávěrka hospodaření spolku za školní rok 2016/2017 

 
 

Předseda SRPŠ na minulé členské schůzi představil závěrečnou zprávu - uzávěrku 

hospodaření za školní rok 2016/2017, a všem členům ji poslal na E-mailové adresy. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 třídních důvěrníků (delegátů) a předseda 

spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

 

Členská schůze – Schůze delegátů, schvaluje předloženou uzávěrku hospodaření, tak jak 

byla předložena. 

 



Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

 

5. Rozpočet na školní rok 2017/2018 

 
Předseda seznámil delegáty spolku s návrhem rozpočtu na další rok. Návrh rozpočtu byl 

sestaven po konzultaci s paní ředitelkou školy, Mgr. Švecovou, která přednesla požadavky od 

pracovníků školy na SRPŠ. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 třídních důvěrníků (delegátů) a předseda 

spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

 

Členská schůze – Schůze delegátů schvaluje předložený návrh rozpočtu na školní rok 

2017/2018, tak jak byl předložen. Pokud se však na členských příspěvcích vybere o 15 % 

méně, než bylo plánováno (plánováno 100 % rodičů žáků zaplatí příspěvek), budou se v 

rozpočtu ve stejném poměru výdaje krátit. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

 

 

6. Volby 

 

a) Předseda schůze přednesl návrh na usnesení odvolání všech členů Rady spolku. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda spolku. 

Schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů odvolává Radu spolku a to s okamžitou 

účinností. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

b) Předseda schůze přednesl návrh na přijetí usnesení o volbě statutárního orgánu – 

Předsedy spolku pana Mgr. Jiřího Čamacha. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů, schůze delegátů byla 

usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů volí do funkce Předsedy spolku pana Mgr. 

Jiřího Čamacha a to s okamžitou platností. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 



 

 

c) Předseda schůze přednesl návrh na zvolení pana Ondřeje Čočka do funkce 

Místopředsedy spolku. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda spolku. 

Schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů volí do funkce Místopředsedy spolku pana 

Ondřeje Čočka, a to s okamžitou účinností. 

 

Hlasování: pro 96,154 %, proti 0 %, zdržel se 3,84 % (jeden delegát – pan 

Ondřej Čoček), návrh byl schválen. 

 

 

d) Předseda schůze přednesl návrh na zvolení paní Petry Zapletalové do funkce 

Pokladníka spolku. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda a 

místopředseda spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů volí do funkce Pokladníka spolku paní Petru 

Zapletalovou, a to s okamžitou účinností. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

e) Předseda schůze přednesl návrh na zvolení paní Janu Mišovou do funkce člena Rady 

spolku. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda a 

místopředseda spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů volí do Rady spolku, jako člena Rady spolku 

paní Janu Mišovou, a to s okamžitou účinností. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

f) Předseda schůze přednesl návrh na zvolení paní Lenky Sitařové do funkce člena Rady 

spolku 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda a 

místopředseda spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 



Členská schůze – Schůze delegátů volí do Rady spolku, jako člena Rady spolku 

paní Lenku Sitařovou, a to s okamžitou účinností. 

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

g) Předseda schůze přednesl návrh na zvolení paní Mgr. Andrey Krátké do funkce 

Revizora spolku. 

 

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda a 

místopředseda spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Členská schůze – Schůze delegátů volí do funkce Revizora spolku paní Mgr. 

Andreu Krátkou, a to s okamžitou účinností.  

 

Hlasování: pro 100 %, proti 0 %, zdržel se 0 %, návrh byl schválen. 

 

 

7. Různé 
 

Předseda spolku se dotazoval jednotlivých delegátů, zda v jednotlivých třídách členové SRPŠ 

mají zájem o pořádáním plesu. Téměř ve všech třídách se delegáti setkali s kladnou odezvou, 

někde jen s připomínkám k průběhu a organizaci plesu. 

 

Předseda tedy nechal hlasováním vyjádřit, zda SRPŠ bude letošní školní rok pořádat. 

  

Usnesení: 

Podle přiložené presenční listiny bylo přítomno 15 delegátů a předseda a místopředseda 

spolku, schůze delegátů byla usnášení schopná. 

 

Schůze delegátů rozhodla, že se reprezentační ples SRPŠ v letošním školním roce bude 

pořádat a pověřuje tímto Radu spolku, aby začala pracovat na jeho organizaci.  

 

 

Hlasování: pro 96,154 %, proti jeden delegát – 3,846 %, zdržel se 0 %, návrh byl 

schválen. 

 

 

 

Předseda Členské schůze všem přítomným poděkoval za účast a schůzi ukončil v 18:30 hod. 

 

 

Zápis zapsala Jana Mišová 

 

 

Kontroloval Mgr.Jiří Čamach, předseda spolku 


