
Klub rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Chýně, z.s. 

Schůze členů  
 

Datum konání: 1.11.2021 v 18:00, 9A, ZŠ Chýně - Bolzanova 800, 253 03 Chýně a 

online konferencí Teams 

Přítomni: viz. prezenční listina + hosté (noví zájemci o členství) 

Vedení schůze: Hana Coufalová 

Zápis: Tereza Čápová 

 

Body programu: 

1. Přivítání v novém školním roce a představení KR novým zájemcům 

2. Přijetí nových členů 

3. Změna statutárních zástupců 

4. Hlasování o výši členského příspěvku na nadcházející rok 

5. Ohlédnutí za aktivitami a činností minulého roku (výsledky hospodaření, 

zrušené akce, čerpání dotací) 

6. Organizace roku 2021/22 (akce, strategie, plány, diskuse nad nimi) 

7. Změna stanov - možnost hlasování i formou online s pořízením záznamu 

1. Úvodní slovo a přivítání 

● připojení členů k online setkání, přivítání a představení nových zájemců o 

členství 

● prezenční listina bude sepsána podle evidence připojených účastníků s 

doplněním členů přítomných osobně ve škole 

● kromě stávajících členů jsou přítomni i zájemci o členství 

● aktuálně je platných členů KR podle úhrady členského příspěvku 18, na 

schůzi je přítomno 15 členů (2 online) 

 

2. Informace o přijetí nových členů 

● předány informace o zaslání přihlášky od 2 členek 

● všechny podmínky pro přijetí byly splněny a členská schůze nové členy přijala 

 

3. Změna statutárních zástupců 

● předsedkyně KR Hana Coufalová oznamuje rezignaci na funkci, stejně tak  

místopředsedkyně KR Petra Škáchová - v obou případech jde o časovou 

náročnost v kombinaci se zaměstnáním a dalšími aktivitami 

● svou kandidaturu předkládá Aneta Dürr pro roli místopředsedkyně a Veronika 

Mžourková pro roli předsedkyně 

 

Členská schůze odvolává Hanu Coufalovou z funkce předsedkyně a Petru 

Škáchovou z funkce místopředsedkyně a volí do funkce předsedy Veroniku 



Mžourkovou: 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Zvolena 

 

a do funkce místopředsedkyně Anetu Dürr: 

Pro: 15 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

Zvolena. 

 

4. Hlasování o změně výše členského příspěvku 

● návrh snížit členský příspěvek na 200 Kč  

● k hlasování je přítomno 15 členů v kombinaci přítomných ve škole a online, je 

tedy přítomna nadpoloviční většina a je možné hlasovat 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdržel: 1 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

5. Informace o hospodaření klubu a aktivitách klubu 

● Hana Coufalová informuje nové členy a nové vedení o tradičních akcích KR - 

Martinský průvod, sportovní klání, Noc s Andersenem a Loučeň 

● Jana Ježková podává informace o hospodaření klubu, hovoří o dotacích, 

příspěvcích členů, příspěvcích od dárců, na účtu je 43 tisíc, v pokladně 19,5 

tisíc Kč. 

 

6. Organizace roku 2021/22 

● Svatomartinský průvod - podklad pro žádost o dotaci zpracuje Jana Ježková, 

akce je ve fázi příprav, koordinace se školou probíhá 

● Návrh na nové akce:  

- Websterovi kino promítání (je vhodný i pro školku, trvá cca 70 minut), je 

možnost získat projekci zdarma, šlo by to v hale, je tam technické zázemí, 

návrh na termín na konci ledna okolo vysvědčení, na pátek před 

vysvědčením, Veronika komunikuje poskytnutí haly s obcí, možnost napojit na 

to promítání i dalšího filmu pro dospělé 

- Listování (pro různé věkové kategorie) - Aneta Dürr se ujme koordinace, s 

pomocí ostatních zpracuje žádost o dotaci 

- Drakiáda spojená s workshopem 

- Loučeň - téma, podklad pro žádost Tereza Čápová, ověří znovu záměr školy 



 

7. Změna stanov - možnost hlasování i formou online s pořízením záznamu 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdržel: 0 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

V 19:50 ukončuje Hana Coufalová setkání členů a hostů. Členům spolku bude 

zaslán záznam z jednání a zápis (ten bude zveřejněn také na webu klubu). 

 

Seznam přítomných: viz. prezenční listina 

 


	1. Úvodní slovo a přivítání
	3. Změna statutárních zástupců
	5. Informace o hospodaření klubu a aktivitách klubu
	6. Organizace roku 2021/22

