Zápis z jednání řádné valné hromady členů spolku ŠKAMNA
se sídlem Nám. 9 května, Ondřejov, 25165, IČ: 227 31 466
konané 12. října 2017 od 18 hod. v ZŠ bratří Fričů Ondřejov

Valná hromada byla svolána na 12. 10. 2017 předsedou představenstva spolku, Josefem
Hájkem .
Oznámení o konání valné hromady bylo zveřejněno více jak 3 týdny před konáním valné
hromady a to na vývěsce u vchodu do ZŠ bratří Fričů Ondřejov, oznámením na webu a dále
zasláním členům spolku e-mailem.
Program jednání valné hromady
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti spolku za školní rok 2016/2017, členské
základně spolku a jeho majetku. Výsledky účetní závěrky za rok 2016/2017.
3. Návrh na změny stanov spolku a hlasování o jejich přijetí.
4. Představení kandidátů na volby do představenstva.
5. Volby do představenstva.
6. Činnost spolku ve školním roce 2017/2018 – diskuse a příprava plánu činnosti.
7. Závěr.
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do
prezenční listiny a podepsali. Prezenční listiny tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Valné
hromady se se souhlasem představenstva zastoupeném předsedou spolku zúčastnili rovněž
hosté.
Předseda představenstva Josef Hájek zahájil jednání valné hromady a přivítal přítomné.
Navrhl pravidla pro jednání schůze a hlasování, a seznámil přítomné s jednáními, která
v zájmu spolku již učinil.
Předseda představenstva dle prezenční listiny konstatoval, že se jednání řádné valné
hromady spolku účastní 21 členů spolku. Valná hromada je tedy usnášeníschopná podle
platných stanov spolku. Upozornil přítomné, že rozhodnutí valné hromady se považuje za
platné, pokud pro něj hlasovala alespoň polovina přítomných členů.

2. Zpráva předsedy představenstva o činnosti spolku za školní rok 2016/2017, členské
základně spolku a jeho majetku. Výsledky účetní závěrky za rok 2016/2017.
Jednotlivé materiály prezentoval předseda představenstva členům spolku a ti je vzali na
vědomí.
Vzhledem k útlumu činnosti spolku ve školním roce 2016/2017 se činnost spolku v tomto
školním roce omezila prakticky pouze na organizaci tradičního školního plesu v květnu 2017.
Data o spolku k 11.10.2017
Celkový počet členů spolku: 75
Konečný stav na bankovním účtu k.12.10.2017: 12 818,44 Kč
Konečný stav hotovosti v pokladně k 12.10.2017: 36.979,- Kč
Celkový stav finančních prostředků spolku je k 12.10.2017: 49.797,44 Kč
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Hospodaření spolku v roce 2016:
Finanční prostředky k 1.1.2016: 27.480,23 Kč
Příjmy celkem : 34.824,39 Kč
Výdaje celkem: 39.244,40 Kč
Finanční prostředky k 31.12.2016: 23.040,22 Kč
Přehled příjmů a výdajů za rok 2016 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.
3. Návrh na změny stanov spolku a hlasování o jejich přijetí.
Návrh nových stanov spolku byl zveřejněn již před konáním valné hromady na webu spolku.
Členové spolku byly na tuto skutečnost upozorněni zaslaným e-mailem.
Martin Pačovský seznámil přítomné s návrhem na změnu stanov a zodpověděl vznesené
dotazy. Dále doplnil, že v předloženém návrhu změny stanov bylo dodatečně doplněno slovo
„Spolek“ v používané zkratce spolku. Používaná zkratka bude tedy „Spolek ŠKAMNA
Ondřejov“. Důvodem změny zkratky je splnění ustanovení § 216 občanského zákoníku,
podle kterého musí název spolku obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek nebo
zkratku z.s.“.
Paní Dagmar Brunclík Wittmayerová navrhla změnu článku V. Orgány spolku, bodu 5.:
odložení zahájení valné hromady z důvodu nemožnosti se usnášet z 60 minut na 30 minut
Valná hromada o tomto návrhu hlasovala.
Údaje o hlasování
Počet platných hlasů: 21,
PRO: 21,
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Návrh byl jednomyslně přijat. Celá věta v bodě 5. nově zní: 5. Není-li valná hromada
schopna se usnášet, odloží předsedající zahájení valné hromady o 30 minut.
Valná hromada poté hlasovala o návrhu změny stanov, který byl předložen valné hromadě
se změnou používané zkratky (Spolek ŠKAMNA Ondřejov) a výše uvedenou změnou článku
V., bodu 5.
Údaje o hlasování
Počet platných hlasů: 21,
PRO: 21,
Návrh změny stanov byl jednomyslně přijat.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Valná hromada po projednání schvaluje změnu stanov a jejich nové úplné znění dle
předloženého návrhu i se schválenou doplněnou používanou zkratkou spolku a schválenou
změnou bodu 5. článku V, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.
4. Představení kandidátů na volby do představenstva.
Předseda představenstva Josef Hájek sdělil, že již nechce pokračovat ve své funkci a předal
slovo paní Marii Foltánkové, která seznámila přítomné s kandidáty na volby do
představenstva. Seznam kandidátů pro tyto volby s krátkým představením kandidátů byl
rovněž zveřejněn před konáním valné hromady na webu spolku. Členové spolku byly na tuto
skutečnost upozorněni zaslaným e-mailem.
5. Volby do představenstva.
Dále bylo přikročeno k volbě členů spolku do představenstva.
Navrženy byly tyto osoby: Martin Pačovský, Marie Foltánková, Marie Fuchsová, Lucie
Diasová Vejvodová, Kateřina Preislerová Štolcová,jejichž jmenný seznam včetně dalších
identifikačních údajů tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.
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Počet platných hlasů: 21,
PRO: 21,
Návrh členů představenstva byl jednomyslně přijat.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Valná hromada zvolila představenstvo ve složení Martin Pačovský, Marie Foltánková, Marie
Fuchsová, Lucie Diasová Vejvodová, Kateřina Preislerová Štolcová.
6. Činnost spolku ve školním roce 2017/2018 – diskuse a příprava plánu činnosti.
Plán činnosti spolku pro tento školní rok není osud stanoven vzhledem k nárůstu členské
základny i financí spolku od počátku školního roku. Spolek zatím plánuje pokračovat
v činnostech, které spolek provozoval v minulých letech tj. organizace tradičního školního
plesu, příspěvku na dopravu žáků školy na lyžařský kurz, příp. pomoc s organizací vánoční
prodejní výstavy. Další aktivity budou zvoleny výběrem z návrhů členů spolku a rovněž dle
finančních možností spolku.
Marie Foltánková seznámila přítomné s dosavadními návrhy činnosti spolku ve školním roce
2017/2018.
Zmínila některé již připravované a dosud navržené akce a body činnosti např.:
- Podpora zajištění obědů pro potřebné žáky základní školy. Na návrh členů spolku a
s povolením vedení ZŠ budou rodiče na příštích třídních schůzkách informováni o této
možnosti.
- Přítomní byli informováni o kurzu první pomoci organizovaným spolkem v ZŠ pro
učitele a pracovníky ZŠ, pracovnice školní jídelny, družinářky, žáky, rodiče a
veřejnost.
Pozvánka na kurz bude včas zveřejněna a členové spolku budou informováni emailem.
Místní akční plány vzdělávání v ORP Říčany proplatí veškeré náklady spojené s
kurzem. Vstupné pro účastníky kurzu bude tedy zdarma
- Výroba a příp. prodej reklamních předmětů s logem školy (trička), které bude možné
využívat pro propagaci školy a jako odměnu pro žáky školy
- Spolupráce se školou při výrobě dalších předmětů pro žáky školy (sady medailí)
- Finanční podpora potřebných žáků při úhradě exkurzí a výletů
- Organizace masopustního reje
- Spolupráce se školou při zahájení a ukončení školního roku – vítání prvňáčků, loučení
s absolventy školy
- Pořádání brigád rodičů při úpravách školy a okolí (např. záhony před školou apod.)
- Stavba venkovní učebny - pergoly
V rámci tohoto bodu jednání pak přítomní diskutovali nad přípravou plánu činnosti, akcí
spolku pořádaných spolu se ZŠ a případného budoucího vývoje spolku.
Členové představenstva spolku a další přítomní navrhli pomoc při šetrném osvětlení okolí
Oživlého betlému a stánku s občerstvením.
Dále byla škole nabídnuta pomoc s organizací při vítání prvňáčků/slavnostním zahájení
školního roku, vánoční prodejní výstavě, velikonoční prodejní výstavě a dalších akcí
pořádaných školou.
Bývalý předseda představenstva Josef Hájek navrhoval zvolit datum školního plesu v období
18. - 25. května 2018.
Dále se diskutovalo o inovaci tradice masopustu s hudebním doprovodem a uskutečněním o
víkendu.
Spolek by však měl rovněž sloužit jako zástupce rodičů při komunikaci se školou. Škola –
vedení i učitelé – ví, na koho se obrátit se žádostí o finanční i nefinanční podporu při
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zajišťování školních i mimoškolních akcí, rodiče pak mohou prostřednictvím spolku
informovat vedení školy o svých případných problémech týkajících se výuky nebo provozu
školy, připomínkách a námětech k řešení. Za tím účelem má spolek usilovat o pravidelné
schůzky s vedením školy.
Domluveno bylo vytvoření veřejného/otevřeného Google dokumentu s návrhy činností pro
členy spolku a zveřejnění na připravovaném webu spolku. Kdokoliv bude moci navrhnout
aktivitu spolku nebo se přihlásit s účastí a pomocí.
Členové představenstva znovu požádali ředitele školy o seznam pomůcek, vybavení a akcí,
které by chtěla ZŠ finančně nebo nefinančně podpořit spolkem. Seznam sestavují
pedagogové z jednotlivých tříd společně s vedením školy.
Marie Fuchsová informovala přítomné o připravovaných internetových stránkách spolku na
webové adrese www.skamna.cz. Na těchto stránkách budou k dispozici aktuality, zápisy
z VH a jednání představenstva, zprávy o činnosti spolku a další důležité dokumenty,
elektronická přihláška pro nové členy, kontakty na spolek a kontaktní formulář.
Valná hromada pověřila představenstvo, aby nejpozději do 30.4.2018 vypracovalo a
schválilo plán činnosti spolku a uložila představenstvu, aby ho uveřejnilo na webových
stránkách spolku.
Valná hromada přijala usnesení ze svého jednání, které tvoří nedílnou přílohu č. 5 tohoto
zápisu.
Za nově zvolené představenstvo poděkovala paní Jana Sloupová dlouholetému bývalému
předsedovi představenstva Josefu Hájkovi za jeho práci pro spolek.
7. Závěr
Bývalý předseda představenstva poděkoval přítomným členům spolku a členům
představenstva za jejich účast na jednání řádné valné hromady a jednání ukončil v 19:42
hod.
Přílohy:
1.
Prezenční listiny
2.
Přehled příjmů a výdají ze rok 2016
3
Doplněný návrh stanov
4.
Kandidáti na volby do představenstva
5.
Usnesení z valné hromady
V Ondřejově dne 12. 10. 2017
Zapisovatel: Fuchsová Marie

…………………………

Ověřovatele zápisu:
Jana Řezníčková

…………………………

Jana Sloupová
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