
Zápis ze schůzky SRPŠ při ZŠ Zeyerova Olomouc 
Ze dne 13. 9. 2017 

Program: 

 

1. Zahájení 

2. Návrh nových stanovy spolku  

3. Informace o kontrole hospodaření SRPŠ 

4. Uzávěrka hospodaření za školní rok 2016/2017 

5. Různé 

6. Ukončení 

 

1. Zahájení 

Zasedání zahájil Jiří Čamach, předseda spolku v 16:30 hod. Přítomno bylo 29 členů 

spolku a dále Mgr. Vladimíra Švecová, ředitelka školy 

 

 

2. Stanovy spolku SRPŠ 

Návrh nových stanov je již ve finální fázi vytaven na stránkách školy a bude se schvalovat 

na příští schůzi spolku. 

 

3. Informace o kontrole hospodaření SRPŠ 

a) Předseda informoval o tom, že o prázdninách byly veškeré doklady k účetnictví od 

roku 2014 doposud (od doby, kdy ho vedla paní V. Lošťáková) předány nové paní 

účetní Evě Pászto, která veškeré doklady prošla, uspořádala je a provedla důkladnou 

kontrolu. V závěru konstatovala, že hospodaření od roku 2014 je v pořádku. 

b) Předseda oznámil, že ani po urgenci advokáta bývalá účetní paní Caletková doklady 

nedodala a budeme tedy postupovat podle již dohodnutého scénáře (podání oznámení 

na Policii ČR) 

c) Předseda seznámil přítomné se skutečností, že ho v srpnu kontaktovala policie ČR, 

kde byl na podání vysvětlení, poté co na Polici ČR přišlo anonymní oznámení o 

špatném hospodaření spolku SRPŠ Zeyerova 28 Olomouc. Dále konstatoval, že nemá 

možnost nahlédnout do spisu Policie ČR ani nemůže dostat žádné informace 

k případu, protože bylo oznámení podáno anonymně. 

d) Předseda seznámil přítomné s tím, že byl založen nový bankovní účet u Komerční 

banky a.s., pod hlavičkou spolku a byly na něj převedeny peníze z bývalého účtu. 

  

 

4. Uzávěrka hospodaření za školní rok 2016/2017 

Předseda představil závěrečnou zprávu z hospodaření za školní rok 2016/2017 a 

konstatoval, že výsledek je kladný. Každému třídnímu důvěrníkovi ji poslal na jeho E-

mail, s tím, že mohou vznést dotazy a na příští schůzi se bude uzávěrka za školní rok 

2016/2017 schvalovat.  

 

 

5. Různé 

- Předseda seznámil přítomné s možností konání Plesu SRPŠ, s představou, jakou má 

současná Rada spolku i paní ředitelka školy, s tím, že třídní důvěrníci budou na 

třídních schůzkách hlasovat, zda si členové SRPŠ přejí ples uspořádat. Podrobná 

organizace plesu poté bude na bedrech nově zvolené Rady spolku a jeho pomocnících. 

- Předseda seznámil přítomné s tím, že se na třídních schůzkách rozdají přihlášky do 

SRPŠ a požádal důvěrníky, aby v případě potřeby osvětlili rodičům nutnosti tohoto 

administrativního kroku, protože tak vyžaduje nový občanský zákoník. 

- Předseda seznámil přítomné, že tak jak bylo dohodnuto již dříve, se dohodl s paní 

ředitelkou školy, že si od učitelů a pracovníků školy vyžádá požadavky na příspěvky 



pro svou školní i mimoškolní činnost od SRPŠ a následně se požadavky přenesou na 

Radu spolku, která připraví návrh rozpočtu na další rok. 

- Shromáždění se shodlo na svolání mimořádné schůze SRPŠ na 20. 9. 2017, na které se 

bude: a) schvalovat nové stanovy 

b) schvalovat členské příspěvky na další školní rok 

c) schvalovat uzávěrka hospodaření za školní rok 2016/2017 

d) schvalovat návrh rozpočtu na nový školní rok 2017/2018 

e) volit předseda spolku 

f) volit místopředseda spolku 

g) volit pokladník spolku 

h) volit dva členové Rady spolku 

i) volit revizor spolku 

 současně předseda spolku požádal přítomné, aby na tyto funkce navrhly kandidáty. 

 

 

6.  

Předseda spolku poděkoval za účast a ukončil jednání v 17:00 hod. 

 

 

 

Zápis zapsal Mgr. Jiří Čamach 

 

 

 

 

 

 


