
Zápis ze členské schůze, konané dne 3. 10. 2016

Přítomno: 13 členů, 3 hosté – pí. Štěpánková, ředitel ZŠ a MŠ pan Novák, pan Ondřej Jelínek

Program:
• Zahájení schůze
• informování o procesu založení spolku
• zhodnocení uplynulých akcí
• přijetí nových členů
• možnosti spolupráce se školou
• možnost spolupráce se spolkem Dřevosad
• plánování aktivit spolku
• zakončení schůze

Schůzi zahájila a vedla Daniela Grégrová, předsedkyně spolku, v 18:10 hod. Informovala, že právně
spolek ještě není založený a dala slovo paní Veronice Brunhofer, která připravuje veškeré podklady 
pro založení spolku. Paní Brunhofer oznámila, že vše bude v úterý 4. 10. 2016 připraveno k poddání
na rejstříkový soud. Bylo potřeba připravit několik dokumentů, ověřit podpisy několika členů apod. 
Nyní by již nemělo nic bránit k založení spolku. Po právním vzniku spolku se založí bankovní účet. 
Předsedkyně navrhla transparentní účet a všichni přítomní členové byli pro. Konkrétní nabídky 
předloží předsedkyně na příští schůzi.

Poté Daniela Grégrová uvedla, že Spolek rodičů se podílel na dvou akcích a to na, připravení 
dotazníků pro rodiče školáků a školkáčků a poté na Atletickém trojboji. Vyplněných dotazníků jsme
obdrželi něco přes 80 ks a v budoucnu určitě některé nabídky využijeme. Bohužel žádná odezva 
nebyla z Mateřské školy. Paní Grégrová poprosila tedy pana ředitele Nováka o připomenutí paní 
Koptové (vedoucí MŠ) a o větší propagaci spolku u rodičů dětí v MŠ. Dále bylo dohodnuto, že 
členové spolku, jejichž děti navštěvují MŠ, budou spolek propagovat a budou ostatní rodiče 
informovat.
Atletický trojboj byl úspěšnou akcí, určitě I díky našemu Spolku. Díky nám na akci pomohlo 
celkem 6 rodičů.

Dalším bodem bylo přijetí nových členů, konkrétně paní Štěpánkové. Pro její přijetí hlasovalo 
všech 13 přítomných členů, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Paní Štěpánková byla 
tedy přijata za člena.

Daniela Grégrová informovala o schůzce s ředitelem ZŠ a MŠ a paní Koptovou (vedoucí MŠ), na 
které probírali možnou spolupráci Spolku a školy, školky. Pokud bude škola či školka potřebovat 
pomoci s nějakou kulturní či sportovní akcí, může se na Spolek obrátit. Nabídli jsme také možnost 
zorganizování brigády na zahradě či interiéru školních/školkových budov.
V budoucnu budou organizovány další atletické závody, na které je třeba sehnat vápno do 
lajnovačky – toto zajistí Leona Vyvialová.

Dále pan ředitel poprosil Spolek o připravení seznamů všeho potřebného vybavení do nové školy a 
to konkrétně do knihovny a kavárny. Více informací pošle pan ředitel emailem. Členové Klubu se 
dohodli o přípravě těchto seznamů pomocí sdíleného souboru přes Google. Veškeré info bude 
předáno v hromadném emailu, po obdržení zadání od pana ředitele.



Pan Ondřej Jelínek oslovil Spolek s možnou spoluprácí při sázení stromů a keřů v Chýni. Nyní na 
podzim bude organizovat spolek Dřevosad, jehož je předsedou, sázení stromů společně s 
Mezinárodní školou Nebušice. Podobná akce by mohla proběhnout na jaře v lokalitě Třetí skála a to
vysázení vrbového bludiště. Členové spolku později odsouhlasili podporu akcí spolku Dřevosad a 
budoucí spolupráci.

Dále proběhla diskuse na téma dalších možných akcí našeho Spolku. Navrženo bylo:
- brigáda na dětském hřišti u volejbalového hřiště (aktivně využívá i družina ZŠ)
- podpoření akce Ukliďme Chýni
- Tříkrálová sbírka (Charitas)
- turistický výlet do Prahy apod. Pro žáky ZŠ – Leona Vyvialová připraví první výlet a uvidíme, 
jaký bude zájem ze strany dětí a rodičů.

Poté byla schůze ukončena. Termín příští schůze bude oznámen emailem členům a zveřejněním na 
webu školy, v sekci Klub rodičů.

Zapsala: Daniela Grégrová

Ověřila: Hana Coufalová


