Zápis valné hromady sdružení Škamna konané 17.10.2012
Přítomnou hrstku (9.ti)členů na začátku přivítal p. Hájek. Valná hromada probíhala podle
následujícího programu: zpráva o činností za uplynulý školní rok, volba představenstva,
návrhy na další činnost.
Zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012:
 v prosinci roku 2011 uspořádalo sdružení za podpory pana ředitele Karla Blažka
vánoční výstavu v budově základní školy v Ondřejově. Pro návštěvníky bylo příjemné
nahlédnout do budovy školy, porozhlédnout se po zajímavých námětech na dárky,
případně se zastavit s přáteli u malého občerstvení nabízeného v jídelně školy.
 Koncem školního roku byl pořádán 2. školní ples, na jehož programu se opět podíleli
žáci 9. třídy pod vedením své třídní učitelky.
 Během celého školního roku sdružení ze svých prostředků přispělo na různé školní i
mimoškolní akce.
 přítomní zástupci sdružení byli obeznámeni s rozhodnutím představenstva pokrýt
náklady na dovybavení a zprovoznění školní kuchyňky, kde se žáci během pracovních
činností učí přípravě základních pokrmů. Tohoto úkolu se ujala p.učitelka Tlamichová.
Kandidatura a volba nových členů představenstva sdružení.
 Byli navrženi tito členové revizní komise: M. Matysová, L. Bubeníková, K. Blažek.
 Tito s kandidaturou souhlasili a při nastalém hlasování byli poměrem hlasů 9 pro,
0 proti, 0 se zdrželo do své funkce zvoleni.
 Jako další byli navrženi členové představenstva „Š. Jankovská, M. Povinská, J. Hájek,
M. Tlamichová, tato svou kandidaturu nepřijala, proto byla navržena jako čtvrtý kandidát
V. Hudcová. Výše zmínění s kandidaturou souhlasili a při nastalém hlasování byli
poměrem hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo do své funkce zvoleni.
 Jako předseda sdružení byla navržena p. Jankovská, která však vzhledem k svému
pracovnímu vytížení se z této kandidatury omluvila. Ostatní členové předsednictva
navrhli, aby p.Hájek zůstal i nadále ve funkci předsedy sdružení. Tento svůj návrh také
ve veřejném hlasování jednomyslně potvrdili.
Návrhy další činnosti.
 P.Tlamichová potvrdila jako hlavní organizátor datum konání vánoční výstavy
1.12.2012 a pan ředitel souhlasil, aby byla prodejní výstava pořádána v budově školy.
 p.ředitel požádal sdružení o příspěvek na školní akce: dopravné na výuku plavání a
dopravné na chystaný lyžařský výcvik žáků školy.
 přítomní členové souhlasili s návrhem p.Hájka, aby byla částka na obě připravované
akce stejná 7.000,- Kč na každou
 v květnu by byl uspořádán 3. školní ples. Po předešlé negativní zkušenosti byl pověřen
p. Hájek, aby zajistil společné setkání žáků 9. třídy s jejich třídní učitelkou, na kterém
budou žáci požádáni, aby se podleli na přípravě programu, zajištění cen do losování,
pomoci při přípravě a úklidu sálu. Sdružení bude zajišťovat pronájem sálu, zajištění
hudební skupiny, organizační a pořadatelské služby.
S přáním aby vše dobře dopadlo a sdružení mohlo i nadále podporovat školu v její
činnosti se všichni přítomní rozloučili.
Zapsal :J.Hájek, kontrola zápisu V.Hudcová a H.Chaloupková

