
SCHŮZE SPOLKU 
Klub rodičů a přátel při ZŠ Jaroslava Pešaty 11, Duchcov 

konaná dne 25.06.2020 od 16.
30

 hodin 

 

 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ SPOLKU (celkem 11 členů) 

Jaroslava Skývová, Martina Smutná, Helena Jakešová, Hana Duchková, Vlastimil Bašek, Martina 

Strachotová, Blanka Stádníková, Jaroslav Kučera, Zdeňka Němcová, Barbora Dufková, Marie Tesařová 

 

PŘÍTOMNÍ HOSTÉ (celkem 2 hosté) 

Mgr. Veronika Prchalová, Ilona Tóthová 

 

OMLUVENI  (celkem 1 člen): 

Miroslava Číhová 

 

PROGRAM 

 

1. Přivítání přítomných 

2. Zprávy revizní komise spolku za rok 2019, výroční zpráva za rok 2019 

3. Volba nového výboru spolku 

4. Volba nové kontrolní komise spolku 

5. Přání zástupců školy 

6. Přání zástupců tříd 

7. Čerpání rozpočtu za rok 2019 

8. Rozpočet pro rok 2020 

9. Diskuse 

 

ZÁPIS 

 

1. Přivítání všech přítomných a poděkování za účast na členské schůzi. 

 

2. Předsedkyně spolku oznámila, že dne 27.01.2020 byla kontrolní komisí provedena kontrola hospodaření 

za II. pololetí 2019 a odsouhlasena účetní závěrka za rok 2019. 

Výsledek: Bez nedostatků. Zprávy předloženy členské schůzi ke zhlédnutí, budou zveřejněny na 

webových stránkách školy. 

Předsedkyně vypracovala Výroční zprávu za rok 2019, závěrku a výkaz o majetku a závazcích. Tyto 

dokumenty byly předloženy členské schůzi k nahlédnutí a odsouhlasení, budou zveřejněny v rejstříku 

spolků a na webových stránkách školy. 

 

3. Dne 05.11.2019 skončilo funkční období dvěma členkám výboru spolku (Jaroslava Skývová, Bc. Martina 

Smutná). Za tyto členky byli dnes voleni noví členové výboru spolku. Členové členské schůze schválili 

volbu členů výboru spolku. Členové výboru si zvolili svého předsedu. 

Předseda:    Ing. Jaroslav Kučera     pro: 12 / proti: 0 

Místopředseda: Hana Duchková      pro: 12 / proti: 0 

Ekonom:  Helena Jakešová (zůstává nezměněno)   pro: 12 / proti: 0 

 

4. Dne 05.11.2019 skončilo funkční období člence kontrolní komise (Jana Dandová) a paní Miroslava 

Erbenová odstoupila z funkce z důvodu odchodu syna ze školy. Pan Ing. Jaroslav Kučera odstupuje 

z funkce člena kontrolní komise z důvodu nástupu do funkce předsedy spolku. Za tyto členy jsou dnes 

voleni noví členové výboru spolku. Členové členské schůze schválili volbu nových členů kontrolní 

komise.  

1. člen  Hana Matějková      pro: 12 / proti: 0 

2. člen  MUDr. Marie Tesařová     pro: 12 / proti: 0 

3. člen  Barbora Dufková      pro: 12 / proti: 0 

 

 



 

 

5. Zástupci školy navrhují financování následujícího: 

 Rozlučka se žáky 5. ročníků   v hodnotě    2 500,00 Kč: PRO:   12  / PROTI:  0 

 Rozlučka se žáky 9. ročníků   v hodnotě    2 500,00 Kč: PRO:   12  / PROTI:  0 

 Doprava na dopravní hřiště    v hodnotě  10 000,00 Kč: PRO:   12  / PROTI:  0 

 Odměny na Den dětí a soutěže   v hodnotě    5 000,00 Kč: PRO:   12  / PROTI:  0 

 Hry a sportovní pomůcky na ven   v hodnotě  15 000,00 Kč PRO:    12 / PROTI:  0 

 Sportovní vybavení (lyže)   v hodnotě  10 000,00 Kč PRO:    12 /  PROTI:  0 

 

6. Zástupci tříd tentokrát nenavrhují žádné financování. 

 

7. Jaroslava Skývová předložila členům přehled čerpání rozpočtu za rok 2019. Toto bude zveřejněno na 

webových stránkách školy. 

 

8. Dle přání zástupců školy a přání zástupců tříd byl sestaven rozpočet pro rok 2020. Ten bude zveřejněn na 

webových stránkách školy. 

 

9. Diskuse: 

 Členové členské schůze se jednohlasně shodli na zapůjčení herního prvku, pořízeného v roce 2017 

spolkem pro využívání žáky školy.  

 Členové jednali o využívání prostředků KRPŠ. Každý zástupce třídy na třídních schůzkách v září 

2020 provede průzkum u ostatních rodičů tříd, jaké další využití prostředků KRPŠ by jim 

vyhovovalo. V případě, že nebude případný zájem o další čerpání z prostředků KRPŠ, bude 

členská schůze přemýšlet o zrušení spolku jako takového. 

 

Paní ředitelka sdělila následující: 

 V první polovině roku 2020 došlo ke změně sdělování údajů žáků rodičům. Nově zřízený přístup 

na webový portál Bakaláři jsou povinni sledovat rodiče všech žáků školy. Pro druhý stupeň jsou 

žákovské knížky už jen pouze elektronické, pro první stupeň zatím zůstávají v platnosti také 

papírové žákovské knížky. 

 Zřizovatel za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR vybudoval u I. stupně ZŠ hřiště 

včetně rozběhové dráhy, za což je vedení školy moc rádo. 

 Zřizovatel plánuje rekonstrukci fasády na budově ve Smetanově ulici. 

 Dále plánuje škola částečné zastřešení plochy u hřiště pro případ nepřízně počasí. 

 V tělocvičně 1. stupně dochází ke zvedání podlahy z důvodu vlhkosti. Z tohoto důvodu musely 

být zrušeny některé kroužky. Vedení školy jedná se zřizovatelem o rekonstrukci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslava Skývová poděkovala všem za účast na členské schůzi.  

 

 

 

 

 

V Duchcově, dne  25.06.2020    Zapsala:   Jaroslava Skývová 

                     předsedkyně spolku 

 


