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is z členské schůze 18.01.2023

Kolektivni' výbor prostřednictvím webových stránek školy svolal na 18.01.2023 v 16:00 v si'dle

spolku členskou schůzi.

Program členské schůze byl následuji'cí:

1.    Význama účelspolku

2.    lnformace o akci'ch, kteréjiž proběhly+návrh

3.    lnformace o kroužcích+návrh

4.    Plánydobudoucna

5.    lnformačníweb+ údaje ospolku

6.    Dotazy

Kolektivním výbor požádal ředitelku školy paní Petru Zgarbovou, aby jeji'm prostřednictvím

promluvila na členské schůzi a seznámila tak členy spolku s návrhy kolektivního výboru.  Paní
Zgarbová souhlasila a dle pokynů kolektivni'ho výboru pak provedla členy spolku jednotlivými

body programu.

1.    Hned v úvodu přivi'tala všechny přítomné členy a poděkovala jim za účast a za

spolupráci v souvislosti se založeni'm spolku a jeho činností. Požádala přítomné, aby

svým podpisem stvrdili svou dnešní účast na prezenční listině a také o jejich

trpělivost, protože spolek je teprve na začátku, tak možná některé výsledky jeho

činnosti uvidi'me až časem.

Mluvila o kontrole z České školni' inspekce, která proběhla koncem loňského roku a

jejíž výsledek byl pozitivní, v zápise Čšl  bylo jen pár drobností,  které jsou již vyřešeny.
Dále uvedla, že Česká školní inspekce kladla velký důraz na to, aby aktivity, které se

netýkaji' při'mě činnosti školy (kroužky, akce školy atd.) byly provozovány výhradně

pod záštitou jiné právnické osoby. Čšl ocenila ZŠ a  MŠ za to, zde rodiče založili spolek



a tudi'ž splnily tímto jejich požadavky.   Uvi'tala, že aktivity, které se přímo netýkají

základního vzdělávání provozuji' rodiče, přes tento spolek.

Pani' ředitelka déle uvedla, že Čšl  považuje založení spolku za silnou stránku této

školy. Podotkla také, že spolky založené na podporu malotřídek jsou velmi důležité

z hlediska jejich  udržitelnosti do budoucna. Velké školy maji' trochu jiné možnosti

podpory, než malé školy zřízeny malými obcemi. A v neposledni' řadě di'ky Vám
rodičům mohou pod záštitou spolku probíhat mimoškolní aktivity dětí, které už škola

v rámci legislativních nastavení provozovat nesmi'.

2.    Poděkovala všem  rodičům a také učitelům, kteři'se podíleli na organizaci vánočních

dílen, které proběhly v loňském kalendářním roce. Poděkovala za jakoukoliv pomoc,

či poskytnuti' materiálu (např. pečení, smažení, vyrábění, pomoc v dílnách), kdy

nepožadovali žádné finanční vyrovnání, také učitelé věnovali spolku svůj čas a vzdali

se finanční odměny ve prospěch spolku. Zároveň vyzvala při'tomné členy k podnětům

a připomínkám k této akci. Při'tomni' členové jednohlasně projevili spokojenost s

vánočni'mi dílnami. Vánoční di'lny byly vlastně prvni' aktivitou  (mimo kroužky) spolku

v letošni'm  školním  roce.

Seznámila při'tomné členy s návrhem, který byl předložen kolektivnímu výboru.

Zakoupit z peněz, které se vybraly na této akci použitý audiosystem SONY za cenu

5000,-Kč. Audio systém bude sloužit nejen na mimo školní aktivity, ale také pro

potřeby školy.  Například v družině nebo v hodinách tělesné výchovy. Vyzvala

přítomné, aby se vyjádřili k tomuto návrhu, při'padně podaly návrh jiný. Všichni

přítomní měli možnost si audiosystém na obrázku prohlédnout a seznámit se s jeho
vlastnostmi. Po krátké debatě došli, k názoru, že v poměru cena-kvalita se jedná o

dobrou nabi'dku a usnesli se na tom, že momentálně o jiné-Iepší nabídce nevědí.

Požádala tedy přítomné členy spolku o hlasování. Z při'tomných 43člennů spolku, 43

souhlasilo se zakoupeni'm audiosystému. Proti bylo 0 a hlasování se zdrželo 0. Do

budoucna je v plánu zakoupení ,,párty stanů`` Tyto se budou hodit zejména v období

teplého počasí, pro možnost pořádání venkovních aktivit s dětmi.

3.    Dále se paní Zgarbová zmínila o chystaných akcích spolku. Většina akcí nás teprve

čeká, jedná se především o lyžáček, otevi'rání studánek, noc s Andersenem, dětský

den, pasování předškoláků, pasování na čtenáře, školní ples, rozloučení s pát'áky, Ietní

tábory.  Do budoucna plánujeme také rozšířeni' možností pro mateřskou školu  např.

divadla, či výuku angličtiny.  K tomu  paní Michalíková doplnila, že se nám podařilo stát

se členy spolku MAS Hornolidečska (dále jen MASH), tudíž jsme si tímto otevřely nové

možnosti čerpání dotací na různé mimo školni' aktivity, popřípadě vybavení, které už

přes školu vzhledem k legislatjvnímu nastaveni' neni' možné čerpat. Opět připomněla,
že jsme na začátku a chce to velkou míru trpělivosti, než se projekty rozběhnou.



4.    Paní ředitelka dále hovořila o kroužci'ch, které nám probi'haj.í a blížíme se ke konci

prvního pololeti'. Podotkla, že si je vědoma, toho, že kroužek řezbářství a kroužek
ručni' práce nebylo možné uskutečnit v přepokládaném počtu lekci'. Po projednáni'

s kolektivni'm výborem, došly k následuji'ci'mu:  Kolektivni' výbor prostřednictvím paní

ředitelkynavrhuje,abydvěhodinykroužkuručnípráce,kterévminulostineproběhly,

byly nahrazeny do konce ledna tak, že se další lekce prodlouží, tak aby tyto byly

nahrazeny.  U kroužku řezbářství navrhuje snížit účastnický poplatek na druhé pololeti'

na 600,-Kč a ti'm vykompenzovat chybějící hodiny. Vyzvala přítomné k vyjádřeni'

k tomuto návrhu, při'padě k jinému návrhu. Po drobném dovysvětlení dotazujíci' se

přítomni' shodli na tom, že jiný návrh nemají. Přistoupili jsme tedy ke hlasování
k návrhu na nahrazení dvou hodin kroužku ručni' práce a sníženi' účastnického

poplatku za kroužek řezbářství na druhé pololetí na  600,-Kč. Pro bylo 43členů, proti 0
a zdrželo se 0.

5.    Pani' Zgarbová opět připomněla při'tomným členům spolku informace, které jsou

zveřejněny na webových stránkách školy. Jedná se zej.ména o stanovy spolku

s odkazem na justici, ale také o číslo účtu spolku, kde j.e možné zasi'lat členské

příspěvky a účastnické poplatky. Je možné použít i QR kódy. Blíží se nám druhé

pololetí a je potřeba zači't hradit členské při'spěvky a účastnické poplatky za kroužky
na druhé pololeti'. Také informovala o tom, že zde budou průběžně přidávány

informace týkaj.i'ci' se spolku, včetně zápisu z této schůze. Na webových stránkách

školy najdete pozděj.i i termi'n další schůze, který je také připomínán v týdenních

plánech dětí.

6.    Na závěr pani'Zgarbová vyzvala přítomné k dotazům a připomínkám. Popřípadě,

pokud by chtěl někdo neveřejně, soukromě po skončení schůze nebo po domluvě

jindy.  Dotazy byly dva.  Prvni' se týkal termi'nu školního plesu.  Pani' ředitelka s radostí

přivi'tala tento dotaz a tímto všechny při'tomné pozvala na školní ples, který je
naplánovaný na pátek 24.02.2023 a požádala o podporu rodičů.  Bližší informace

dostanou rodiče přes své děti.  Druhý dotaz se týkal letni'ch táborů. Zde předala paní

Zgarbová slovo pani' Michali'kové, která doplnila informace. Sdělila rodičům, že je

ráda, že se nám povedlo stát členy MASH a byl nám touto cestou přislíben příspěvek

na provoz letni'ch táborů. Přitom požádala o trpělivost, protože momentálně se čeká,

až ministerstvo schváli' finanční prostředky na dotace a od tohoto se pak budou dále

odvíjet dalši' aktivity spojené s členstvím v MASH.

Závěr: Na dnešni' členské schůzi se schválili dva návrhy. Jeden se týkal zakoupeni'

audiosystému SONY z účastnických poplatků na akci vánočni' dílny a druhý se týkal

kompenzace neuskutečněných hodin u kroužků ruční práce (nahrazeni' hodin) a řezbářstvi'

(sni'ženícenynadruhépololetí).Dálesepřítomni'členovédozvěděli,jakéakceproběhlya

jaké akce spolek plánuje do budoucna. Dozvěděli se také, že spolek se stal členem MASH.



Přítomní byli opět informování a možnosti sledovat webové stránky školy, kde jsou průběžně

aktualizované informace nejen o škole, ale také o spolku.

Za kolektivní výbor zápis ze schůze provedla Jana Michalíková.  Prohlašuji, že členská schůze

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

Z celkového počtu členů 71, bylo přítomno 43. Děkuji tímto, jménem kolektivního výboru

paní Petře Zgarbové, za to, že se ujala funkce mluvčího na dnešni' členské schůzi a všichni

při'tomní členové tak dostali vyčerpávající informace o aktivitách spolku v souladu se školou.

V Pozděchově dne 18.01.2023
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Jana  Michalíková


