
Zápis z Ustavující schůze spolku Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chýně 

Dne 5.9.2016 v 18:00 hod. se uskutečnila ustavující schůze spolku Klub rodičů a přátel
ZŠ a MŠ Chýně (dále jen „spolek“),  za účasti osob uvedených na připojené listině
přítomných, svolaná dne 27.7.2016 svolavatelem – přípravným výborem zastoupeným
Leonou Vyvialovou, Terezou Čápovou a Veronikou Brunhofer.

Program jednání:
1. Zahájení a úvodní slovo svolavatele Leony Vyvialové, volba předsedajícího

2. Soupis listiny přítomných a schválení stanov

3. Schválení výše členského příspěvku

4. Volba orgánů spolku

5. Plán činnosti spolku

1. V  úvodu  ustavující  schůze  seznámil  svolavatel  přítomné  s  důvody  vzniku  a
základními cíli,  činnosti  spolku a s jednáními,  která v zájmu spolku již učinil.
Mezi hlavní cíle svolavatel uvedl následující:

 Pomoci škole přiblížit se co nejrychleji vizi komunitní školy, takové, jakou
ji chtějí rodiče a pedagogický sbor mít.

 Zajistit finanční prostředky.
 Podpořit kulturní akce, vzdělávání.
 Spolupodílet se na dobré image školy, komunitní školy.

Ředitel školy Mgr. Jaroslav Novák shrnuje svou koncepci fungování školy, spolek
rodičů  považuje  za  potřebný  článek  pro  dobré  vzájemné  vztahy  děti-rodiče-
škola. Podporuje přerod poradního sboru ve spolek, toto uskupení je pro něj lépe
uchopitelné.

Svolavatel  dále  navrhl  ustavující  schůzi  pravidla  pro  její  jednání  a  volbu
předsedajícího ustavující  schůze.  Jako předsedajícího schůze přítomní  pověřili
Leonu Vyvialovou. Přítomno je 18 osob.

2. Poté byly přečteny stanovy. Přítomní vyjádřili svůj souhlas s hlavními cíli spolku,
uvedenými v článku II. a III. stanov spolku a projevili vůli stát se členy spolku.
Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří
přílohu tohoto zápisu. Souhlas se stanovami spolku, cíli spolku a svou vůli stát
se členy spolku, vyjádřilo zapsáním se do listiny přítomných, vyplněním svých
údajů, podpisem a odevzdáním přihlášky 17 přítomných, 1 přítomná byla proti
(paní  Ostrenková,  zůstává  dále  pouze  jako  host).  Jeden  člen  po  odevzdání
přihlášky a schválení stanov odchází (paní Veronika Brunhofer).

3. Dále předsedající ustavující schůze spolku navrhla v souladu s ustanovením čl.
VII. odst. 6 písm. e) stanov výši členského příspěvku v částce 500 Kč. Hlasuje 16
přítomných členů.
Pro: 16
Proti:0
Návrh byl schválen.

4. Dále se přistoupilo k volbě členů výkonného výboru a kontrolní komise spolku a 
to v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6., písm. g) a h) stanov. Hlasuje 16 
přítomných členů.



a) předseda spolku
Svou kandidaturu předkládá paní Daniela Grégrová.
Pro: 16
Proti: 0
Předsedkyní výkonného výboru byla zvolena Daniela Grégrová.
b) místopředseda spolku
Svou kandidaturu předkládají paní Hana Coufalová a Jana Klucká.
První se hlasuje pro Hanu Coufalovou.
Pro: 10
Proti: 4
Zdržel se: 2

Pro paní Janu Kluckou.
Pro: 5
Proti: 10
Zdržel se: 1
Místopředsedkyní výkonného výboru byla zvolena Hana Coufalová.

c) Hospodář spolku
Svou kandidaturu předkládá paní Alena Procházková.
Pro: 15
Proti:0
Zdržel se:1
Hospodářkou byla zvolena Alena Procházková.

d) předseda kontrolní komise
Svou kandidaturu předkládá pan Lukáš Palatinus.
Pro:15
Proti:0
Zdržel se:1
Předsedou kontrolní komise byl zvolen Lukáš Palatinus.

e) Člen kontrolní komise
Svou kandidaturu předkládá pan Ondřej Vecheta.
Pro:15
Proti:0
Zdržel se:1
Členem kontrolní komise byl zvolen Ondřej Vecheta.

f) Člen kontrolní komise
Svou kandidaturu překládá paní Tereza Čápová
Pro:14
Proti:0
Zdržel se:2
Členkou kontrolní komise byla zvolena Tereza Čápová

5. Dle  stanov  se  členem  stane  uchazeč  o  členství  po  zaplacení  členského
příspěvku  do  30  dní  od  podání  přihlášky.  Příspěvek  lze  uhradit  v hotovosti
hospodářce spolku paní Aleně Procházkové na obecním úřadě každý všední den,
případně nejpozději na příští schůzi spolku.

Na webových stránkách ZŠ Chýně funguje samostatná záložka Klub rodičů, je
zřízen email klub@zschyne.cz, na FB využívá spolek uzavřenou skupinu Rodiče
ZŠ a MŠ Chýně.

6. Plán činností spolku se upřesní na příští schůzi, kde budou rozděleny jednotlivé
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sekce činností  a  členové si  zvolí  podle svého zájmu a možností.  Na třídních
schůzkách bude rozdán mezi rodiče dotazník za účelem zjištění  potenciálu a
proběhne  výzva  k zapojení  se  do  činnosti  spolku.  Dotazník  připraví  paní
Grégrová, korektury provede paní Janotová.

Schůze byla ukončena v 19:25 hod. Termín příští schůze je stanoven na 
3.10.2016 v 18:00 hod. v budově školy.

Tereza Čápová, zapisovatel…………………………………………………….

Leona Vyvialová, ověřovatel zápisu 
……………………………………………………………


