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is z členské schůze 06.09.2022

Kolektivni' výbor prostřednictvím webových stránek školy svolal  na 06.09.2022 v 15:30 v si'dle

spolku členskou  schůzi.

Program  členské schůze byl  následující:

1.    Význam a účel spolku

2.    Vyplněni' prezenčni' listiny a seznamu členů spolku

3.    Seznámení s návrhy kolektivního výboru a  hlasováni' o nich

4.    lnformačni'web+ základni'údaje o spolku

5.    lnformace o kroužci'ch

6.    Plánydobudoucna

Kolektivni'm výbor požádal  ředitelku školy pani  Petru Zgarbovou, aby jejím  prostřednictvi'm

promluvila  na členské schůzi  a  seznámila tak členy spolku  s  návrhy kolektivního výboru.  Pani'

Zgarbová souhlasila  a dle pokynů kolektivni'ho výboru  pak provedla členy spolku jednotlivými

body programu.

1.    Hned v úvodu vysvětlila všem  při'tomným členům význam založení spolku a jeho účel.

Účelem  spolku je  především  zajištěni' mimoškolních  aktivit děti`,  které  neni' možné

zajistit pod  záštitou  školy. Jedná  se především  o  kroužky. Vyzvala  přítomné,  aby

v této souvislosti vznesly dotazy,  načež se nikdo  nepřihlásil.  Pro  bližši' informace tedy

přítomné odkázala  na webové stránky školy,  kde maji' možnost tyto informace
dohledat.

2.    Poté byli při'tomní požádáni, aby stvrdili svým  podpisem  na prezenčni' Iistinu svou

účast na této schůzi. Stejně tak byli  požádáni o zapsáni' do seznamu členů spolku  na

školni' rok 2022/2023.  Dále vysvětlila,  že  pro zjednodušení administrativni' zátěže

spolku se svým  podpisem  na do seznamu členů stávaji' členy spolku.

3.    Pani' Zgarbová dále seznámila  přítomné členy spolku s návrhy kolektivni'ho výboru, o

kterých je třeba na schůzi  hlasovat.



Kolektivni' výbor navrhl:

-       Členstvív MASHornolidečska  (dálejen  MASH)

-      Splatnost členských  příspěvků  pololetně ato vždy k 31.10. a k 28.02.

-      Výši členského příspěvku 300kč/poletíza každé di'tě

Vysvětlila výhody členstvi' v MASH,  které spočívají zejména v snazši'm  při'stupu

k dotaci'm a zmi'nila zde i roční poplatek za členství,  který v současné době dle

informaci' zástupců  MASH činí 1000,-Kč na kalendářní rok.  Poté vyzvala  přítomné

k hlasováni' o členstvi' v MASH.

Z celkového počtu  při'tomných  členů  55hlasovalo 55pro, 0-proti a  hlasováni' se nikdo

nezdržel.  Členství v MASH  bylo tímto schváleno

Ke splatnosti členských  při'spěvků vyjádřila jménem sebe i jménem  kolektivni'ho

výboru  pochopeni' finanční zátěže začátku školního roku.  Proto  kolektivni' výbor

v souladu  s ni' navrhl splatnost členských  při'spěvků  pololetně a to za prvni' pololetí

k 31.10,  a za druhé pololeti' k 28.2. Vyzvala  při'tomné k hlasování o termi'nech

splatnosti členských  při'spěvků.

Z celkového počtu  při'tomných členů  55hlasovalo 55 pro, 0-proti  a  hlasování se nikdo

nezdržel. Termíny splatnosti členských  při'spěvků  byly ti'mto schváleny.

Dále sdělila, že  kolektivni' výbor dlouho zvažoval výši  členského příspěvku  a  že  po

poradě s ní se rozhodl  navrhnout částku  300,-Kč za  pololetí za každé di'tě. Vyzvala

k hlasování o výši členských  při'spěvků.

Z celkového počtu  při'tomných členů 55hlasovalo 55  pro, 0-proti a hlasováni' se nikdo

nezdržel. Výše členských  příspěvků  byla ti'mto schválena.

4.    Pani' Zgarbová poučila  při'tomné členy spolku o informacích,  které jsou zveřejněny na

webových stránkách školy. Jedná se zejména o stanovy spolku s odkazem na justici,

ale také o či'slo účtu spolku,  kde je možné zasílat členské při`spěvky a  účastnické

poplatky. Zároveň  upozornila, že při placeníje vždy nutné uvést účel úhrady a jméno

a příjmení dítěte/dětí, kterého/kterých se úhrada týká. Také informovala o tom, že

zde budou průběžně přidávány informace týkaji'ci' se spolku, včetně zápisu z této

schůze.

5.    Dále vysvětlila členům  spolku, že většina  kroužků,  které ve škole proběhnou,  budou

již  pod záštitou  spolku.  Upozornila však všechny přítomné členy spolku, že   aktivity

ZUŠ  Folklorika jsou  zcela v režii ZUŠ  Folklorika  a ZŠ  Pozděchov jim jen  poskytuje  pro

jejich  činnost prostory. Stejně tak tenisový kroužek je zcela v rukou pana  Dorňáka,
který tento provozuje.  Dalši' výjimku tvoří kroužek deskových  her,  který probi'há  pod

záštitou  školy z  dotačni'ho titulu  šablony.



Ostatní kroužky je možné hradit na účet spolku. S vedouci'mi jednotlivých kroužků

budou sepsány dohody o provedeni' práce a ti'mto způsobem  hrazeny z účastnických

poplatků spolku. Také upozornila, že uvedené informace v nabídce kroužků,  které
žáci obdrželi na začátku školni'ho roku, jsou zatím  pouze orientační a bude záležet na

tom,  kolik děti' se do kterého kroužku  přihlási'. Vyzvala členy spolku, aby zati'm,   než se

zpracují přihlášky,  účastnické  poplatky za jednotlivé  kroužky nehradili.  Budou  pak

vyzváni prostřednictvím webových stránek,  popři'padě dětí.

A opět připomněla, že pokud v budoucnu budou kroužek hradit převodem, at' vždy

uváději' jméno a  příjmeni' di'těte/děti' a  účel platby.

6.    Na závěr poděkovala všem členům  za  účast na schůzi a  informovala o tom, že na

při'šti' schůzi,  se členové dozvědí o  plánovaných  akci'ch  na tento školni' rok.  Datum

schůze bude opět zveřejněn  na webových stránkách školy.

Za  kolektivní výbor zápis ze schůze provedla Jana Michali'ková.  Prohlašuji,  že členská  schůze

byla  usnášeníschopná,  protože se z celkového počtu  členů  zúčastnila  nadpolovični` většina.

Z celkového počtu členů 71,  bylo při'tomno 55.  Děkuji ti'mto, jménem  kolektivni'ho výboru

pani' Petře Zgarbové,  že se  ujala funkce  mluvči'ho na  dnešni' členské schůzi.

V Pozděchově dne 06.09.2022
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Jana  Michalíková


