Zápis č. 1 z jednání rodičů a přátel školy

Datum: 13.2.2014
Místo konání: zasedací místnost ZŠ Řezníčkova, Řezníčkova 1, Olomouc
Přítomni: Miloslav Palát (ředitel školy), Zuzana Hrdličková, Lucie Martináková, Petra
Procházková, Helena Koutná, Petra Hurdálková, Renáta Romanová, Jitka Šimšová, Lenka
Drozdová, Pavla Zelová, ,
Na základě podnětu některých rodičů, směřujícího ke vzniku spolku rodičů a přátel školy ZŠ
Řezníčkova, svolal Miloslav Palát (ředitel školy) schůzku, na které byla projednávána níže
uvedená témata.
1. Založení spolku rodičů a přátel školy ZŠ Řezníčkova
K návrhu na založení spolku rodičů a přátel školy proběhlo hlasování, kdy všechny přítomné
osoby vyslovily svůj souhlas s předloženým návrhem. Žádná osoba nebyla proti návrhu ani se
nezdržela hlasování. Z přítomných rodičů (členské schůze) bylo zvoleno 9 členů do Výboru:
-

Zuzana Hrdličková
Lenka Drodová
Diana Smiešková
Renáta Romanová
Petra Procházková
Lucie Martináková
Pavla Zelová
Helena Koutná
Jitka Šimšová

Ti pak ze svého středu zvolili jednohlasně předsedu, místopředsedu a pokladníka.
- Předsedkyně: Zuzana Hrdličková
- Místopředsedkyně: Lenka Drozdová
- Pokladní: Jitka Šimšová
Název spolku byl schválen jako „Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Řezníčkova Olomouc“ se
sídlem Řezníčkova 1, 779 00 Olomouc i výše členského příspěvku ve výši 200 Kč za školní
rok, bez ohledu na počet dětí, které rodič ve škole má, byly jednomyslně odsouhlaseny s tím,
že spolek si vyhradil právo výši částky změnit v závislosti na jeho hospodaření.
Dále bylo jednohlasně odsouhlaseno znění předloženého návrhu stanov spolku. Předsedkyně
spolku Zuzana Hrdličková byla zároveň ustavující schůzí určena k podání návrhu na zápis
spolku do spolkového rejstříku
2. Konání Hodolanského bálu
Jako další bod přednesla Zuzana Hrdličková návrh uspořádat v prostorách školy Hodolanský
bál. Přítomní s návrhem souhlasili. Vzhledem k tomu, že spolek však není dosud aktivní
a nemá právní subjektivitu, roli pořadatele na sebe vzala sama navrhovatelka – jako soukromá
osoba. Dobrovolnou pomoc při konání akce nabídly – Pavla Zelová (spolu s panem Hlouškem

provází večerem), Pavla Ileová (úklid po plese), Paní Ventrubová (ubrusy na stoly), Petra
Procházková (výzdoba tělocvičny).

Zapsala:
Zuzana Hrdličková

