Zápis z členské schůze Spolku rodičů Milíčov
konané dne 6. 12. 2016
ve společenské místnosti ZŠ s RVJ K Milíčovu, Praha 4

1) Prezence a podání přihlášek nových členů Spolku rodičů Milíčov (dále jen Spolku), úhrada
členského poplatku novými členy, evidence plných mocí

2) Zahájení schůze a ověření usnášeníschopnosti
Schůzi zahájil pan Jan Bezpalec v 17,45h přivítáním přítomných a konstatováním, že schůze je
usnášeníschopná, protože při zahájení bylo evidováno 99 platných členů, kteří podali přihlášku a
uhradili členský příspěvek, a z toho bylo 76 členů na schůzi přítomno přímo nebo na základě udělené
plné moci.
Pan Bezpalec uvedl na úvod, že posláním Spolku je podporovat a zlepšovat prostředí naší školy.
Poté se osobně představili všichni zakládající členové Spolku, kteří byli přítomni vzniku Spolku
notářským zápisem dne 2.11.2016. Ti stručně sdělili ostatním svou motivaci pro založení Spolku.

3) Volba činovníků členské schůze Spolku
Jan Bezpalec poučil členy o způsobu hlasování, kdy každý člen má jeden hlas a hlasy mají stejnou
váhu. Zmocněnec, držící plnou moc, hlasuje počtem hlasů, které zastupuje. K tomu mají zmocněnci
hlasovací lístek s číslem, odpovídajícím počtu hlasů.
Předsedou schůze byl navržen pan Jan Bezpalec, skrutátorkou paní Hana Daenhardtová,
zapisovatelkou paní Iva Buchtová a ověřovatelem zápisu pan Tomáš Jeřábek. Hlasováno bylo
jednomyslně pro. Nikdo se nezdržel ani nebyl proti.

4) Volba členů Výboru, předsedy a místopředsedů Spolku
Předseda schůze vyzval, aby projevili zájem všichni členové, kteří chtějí kandidovat do Výboru
Spolku. Přihlásili se zakládající členové, uvedení ve stanovách Spolku, a to: Jan Bezpalec, Hana
Daenhardtová, Martina Bartáčková, Jan Sýkora a Iva Buchtová. Předseda schůze přednesl návrh na
složení pětičlenného Výboru:
Jan Bezpalec, Hana Daenhardtová, Martina Bartáčková, Jan Sýkora a Iva Buchtová.
Dále navrhl, aby funkci Předsedy spolku vykonával Jan Bezpalec, funkce Místopředsedů Hana
Daenhardtová a Iva Buchtová.
Oba tyto návrhy byly členskou schůzí přijaty všemi hlasy. Nikdo se nezdržel hlasování. Nikdo
nebyl proti.

5) Plán činnosti Spolku na školní rok 2016/17
Byla otevřena diskuse ohledně plánu činnosti našeho Spolku pro první rok jeho fungování.
Přítomní členové zmínili tyto návrhy:
a) Organizace sběru papíru (připravit časový plán, projednat s vedením školy, zvážit nejen sběr
v určené dny před školou, ale také přímo ve sběrném dvoře) a případně dlouhodobá
organizace sběru víček (příprava návrhu plánu a postupu, projednání s vedením školy)

b) Pomoc vedení školy s modernizací IT vybavení
c) Průzkum možností získání grantových prostředků pomocí využití kontaktů a know-how rodičů
d) Příprava setkání rodičů, žáků a zaměstnanců školy v areálu školy s pracovním názvem
„Zahradní slavnost“ (projednat s vedením školy, připravit návrhy termínů, scénář akce)
e) Sběr podnětů od rodičů a zaměstnanců školy a hledání řešení ke zkvalitňování prostředí školy
f) Podpora učitelskému sboru ze strany rodičů při přípravě kulturních akcí (návrhy a případně
předjednání podmínek s vedením divadel atp.), škol v přírodě a výletů (Spolek shromáždí
nabídky jednotlivých rodičů.)
g) Údržba a naplňování stránek www.rodice-milicov.cz jako informační a komunikační platformy
pro rodiče
h) Diskuse o využití fondu z bývalého Sdružení přátel ZŠ K Milíčovu.
Členové byli vyzvání, aby případné další návrhy aktivit, do kterých by se Spolek mohl zapojit,
posílali e-mailem členům Výboru, případně přes webovou stránku www.rodice-milicov.cz.
K jednotlivým aktivitám vzniknou pracovní skupiny, které budou usilovat o jejich naplnění. První
kolo proběhne 10. 1. 2017 po skončení třídních schůzek.
Podrobnější plán činnosti bude připraven do konce ledna 2017.
V průběhu února budou mít členové prostor se k plánu vyjádřit a případně ho ještě doplnit. Plán
činnosti bude schvalován na druhé řádné členské schůzi po třídních schůzkách 28.3.2017.

6) Rozpočet
Současně s finalizací plánu činnosti dojde také k dokončení rozpočtu, který aktuálně primárně
pokryje vstupní náklady. Zatím je nevyjasněna otázka, zda dojde k převodu prostředků rodičů
z bývalého Sdružení přátel ZŠ K Milíčovu, které nyní leží na samostatném podúčtu školy (ve výši
222 784 Kč). Členové Výboru spolku budou o tom jednat s vedením školy a Školskou radou.

7) Diskuse, návrhy, připomínky
Spolek představuje platformu pro setkávání rodičů, sdílení názorů, spolupráci s učiteli a vedením
školy, možnost působit na školu a zřizovatele. Spolek jako samostatný a nezávislý subjekt bude
hospodařit s vlastními prostředky a může žádat o granty, příspěvky a sponzorské dary.
Dále bylo diskutováno o tom, do jaké míry a zda vůbec Spolek může suplovat roli školy či
zřizovatele např. ve financování vybavení učebními pomůckami pro TV nebo IT. Převážil názor, že tyto
prostředky by měly být získávány především školou, případně prostřednictvím grantů, ale nikoli
formou příspěvků rodičů. Posláním Spolku je reprezentovat zájmy rodičů a jednat se zástupci školy a
zřizovatele, případně pomáhat s realizací.

8) Termíny schůze Výboru a další členské schůze
Schůze Výboru je naplánována na úterý 10.1. 2017 v 18:30h ve společenské místnosti školy. Na
tuto schůzi jsou zváni všichni členové, kteří se zapojí do jednotlivých projektů nebo mají zájem být
informováni.
Příští členská schůze je naplánována na úterý 28.3. 2017 v 18:30h ve společenském sále. (po
skončení třídních schůzek).

Zapsala: Iva Buchtová

Zápis ověřil: Tomáš Jeřábek

