Zápis ze schůzky Spolku rodičů a přátel MŠ Na dlouhém lánu,
Praha 6, IČO: 452 46 785, se sídlem Nechanského 3/589, Vokovice, Praha 6 konané dne
21.9.2021, od 17 hodin na zahradě Mateřské školy Na Dlouhém lánu, příspěvkové organizace,
se sídlem Nechanského 3/589, Praha 6
Program:
1. Zahájení schůze, usnášeníschopnost
2. Představení činnosti SRPŠ
3. Hospodaření SRPŠ, schválení výsledku hospodaření, rozpočet na školní rok 2020/2021
4. Hlasování o výši příspěvku na školní rok 2021/2022
5. Volba členů rodičovského výboru
6. Ostatní
1. Schůzi zahájila předsedkyně výboru SRPŠ paní Markéta Cibulková, která na základě prezenční
listiny prohlásila členskou schůzi za usnášeníschopnou (přítomno dle prezenční listiny více než 40%
členů, konkrétně 76 platných hlasů ze 100). Zapisovatelem byla navržena Markéta Cibulková, jako
ověřovatel zápisu byla navržena paní Tereza Horáková.
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje jako zapisovatele paní Markétu Cibulkovou, jako
ověřovatele paní Terezu Horákovou a dále schvaluje program schůze členské schůze, tak jak
byl uveden v pozvánce
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo:
Usnesení bylo přijato.

76 %
0%
0%

2. Úvodní slovo předsedkyně SRPŠ Markéty Cibulkové, představení Spolku a jeho aktivit – hlavně
podpora vzdělávání dětí organizační a finanční, přispívání na kulturní aj. akce, vybavení školky
apod., povinnost 1x ročně uspořádat schůzi. Paní Cibulková informovala rovněž o tom, že Stanovy
a veškeré informace jsou na webových stránkách školky v sekci SRPŠ. Rodiče všech dětí přijatých
do MŠ se automaticky stávají členy SRPŠ, 1 dítě v MŠ = 1 hlas, hlasování – orgán je
usnášeníschopný při přítomnosti více než 40 % členů, kapacita školky je 100 dětí.
3. Paní Tereza Horáková seznámila členskou schůzi SRPŠ o stavu hospodaření s tím, že v roce
2020/2021 hospodařilo SRPŠ s cca 160 000 Kč, primárně na úhradu divadel a akcí pro děti,
vánočních dárků, věcí pro předškoláky atd. Peníze ušetřené za nekonané akce pro rodiče a děti
byly investovány do materiálního vybavení školky. Detailní přehled dostávají rodiče 2x ročně
mailem, měsíční čerpání je uvedeno na nástěnce vedle ředitelny, dokumenty jsou také dostupné na
webu školky v sekci SRPŠ. Z důvodu neprodloužení zproštění platby poplatků za vedení účtu v ČS
inicioval výbor změnu banky. Účet je od srpna 2021 veden v Raiffeisenbank. Číslo účtu zůstalo
stejné, změnil se jen kód banky.
4. Následně se přistoupilo k dalšímu bodu programu, a to k odsouhlasení výše příspěvků do SRPŠ za
rok 2021/2022 na 1 600 Kč pro všechny děti s tím, že byla sdělena informace, že platba se má
provést na účet SRPŠ (uvedený na webu školky, 161476309/5500, VS = registrační číslo dítěte).
Rodiče mají možnost poslat dobrovolně příspěvek vyšší nebo kdykoli během školního roku
poukázat SRPŠ finanční dar. Výbor na vyžádání vystaví potvrzení o přijetí daru, případně uzavře
darovací smlouvu.
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje výši příspěvků do SRPŠ za rok 2021/2022
na 1 600 Kč pro všechny děti.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo:
Usnesení bylo přijato.

76 %
0%
0%

5. Dalším bodem programu byla volba členů rodičovského výboru. Voleni byli členové, kterým končilo
dvouleté volební období, tj. Tereza Drvotová- Kloubková (zástupce Delfínů) a nový kandidát na
člena výboru Lucie Pokorná (zástupce Veverek).
Předsedou SRPŠ zůstává Markéta Cibulková, ve funkci pokladník a zástupce Žabek zůstává
Tereza Horáková, zástupcem Ježků zůstává Ludmila Brunerová.
Návrh usnesení: Členská schůze schvaluje kandidáty do rodičovského výboru, tj. Terezu
Drvotovou-Kloubkovou a Lucii Pokornou.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdrželo:
Usnesení bylo přijato.

76 %
0%
0%

6. Vzhledem k tomu, že byla vyčerpána agenda programu, byla schůze ukončena v 18 hodin.
Dne 21.9.2021
Zapsala: JUDr. Markéta Cibulková, Ph.D.

Ověřila: Ing. Tereza Horáková

