
Zápis ze schůze Valné hromady Spolku rodičů při Mateřské škole Pospíšilovo nám., IČO 269 89 549 

Dne 24. 9. 2020 od 15. 45hod. v budově Mateřské školy Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 se uskutečnila 

schůze Valné hromady Spolku rodičů. 

Program: 

1) Zahájení 

2) Volba vedoucího schůze, zapisovatele a ověřovatele; seznámení s programem schůze 

3) Čerpání finančních prostředků ve školním roce 2019/2020 a účetní závěrka roku 2019 

4) Úprava členských příspěvků pro školní rok 2020/2021 

5) Volba předsedy Spolku rodičů při MŠ Pospíšilovo náměstí 

6) Finanční rozpočet a správa účtu na školní rok 2020/2021 

7) Různé 

Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku rodičů, se zapsali do listiny 

přítomných. Sešlo se 7 členů, tedy jsme vyčkali 30 minut, po této době nikdo jiný nepřišel, tedy se začalo 

jednat v souladu se Stanovami Spolku rodičů při MŠ Pospíšilovo nám, ze dne 15. 9. 2015. Prezenční listina 

tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Ad 2) 

Svolavatelem schůze byl dosavadní předseda spolku rodičů, Ing. Ludmila Hrubá ve spolupráci s ředitelkou 
Mateřské školy Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692 Mgr. Irenou Tužinskou. 

Na začátku byl dle prezenční listiny sdělen počet přítomných členů na schůzi. 

Pověřena vedením a zápisem schůze byla paní I. Tužinská a ověřením zápisu paní L. Hrubá. 
Přítomným byly přečteny jednotlivé body programu k potřebnému projednání. 

HLASOVÁNÍ: pro schválení pověřených osob a programu - pro hlasovalo 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 3) 

 

Čerpáno bylo v průběhu roku na nákup časopisů, didaktických sešitů, výrobu fotoalb pro předškolní děti, na 

občerstvení na akcích školy, na úhradu kulturních a vzdělávacích pořadů, výlety, materiály pro výuku AJ a na 

další výukové materiály, aktivita a akce k obohacení a zkvalitnění vzdělávacího programu.  

Vedoucí schůze seznámila přítomné s čerpáním finančních prostředků ve školním roce 2019/2020 a s 

účetní závěrkou roku 2019: 

Přehled příjmů a výdajů za rok 2019 
Příjmy celkem 255.214,- Kč 

Výdaje celkem z toho 236.122,21Kč 

nakoupené služby 154.611,21Kč 
nakoupený materiál 70.105,- Kč 

fond reprezentace 11.406,- Kč 

Pokladní hotovost k 31.12. 2018 67.245,- Kč 
Pokladní hotovost k 31.12. 2019 110.152,- Kč 

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2018 127.647,10 Kč 

Zůstatek běžného účtu k 31. 12. 2019 103.831,89 Kč 
 



Ad 4) 

Členské příspěvky rodičů do Spolku rodičů k 1. 9. 2020 byly projednány a schváleny takto: 

• za všechny děti ve třídách 1., 2., 5. a ml děti v 6. třídě 100,-Kč/ měsíčně, 

• za děti 5 -6 ti letě i mladší ve tř. 3. a 4. tř. 300,-Kč/měsíčně, 

• za děti 5 - 6 ti letě v 6. tř. 200,-Kč/měsíčně z důvodu méně akcí mimo školu, 

vyšší platba i za mladší děti ve 3. a 4. třídě je z důvodu nákladnějších aktivit, delších výletů, častějších návštěv 

vzdělávacích a kulturních akcí, výuka AJ na třídě, včetně nákupu materiálu, didaktických sešitů pro výuku... 
HLASOVÁNÍ: pro úpravu výše členských příspěvků pro hlasovalo 7 přítomných, proti 0, zdrželo se 0. 

Ad 5) 
Na schůzi byla projednána změna ve vedení spolku rodičů, proběhlo hlasování ke zvolení nového předsedy. 

S ukončením práce stávající předsedy Ing. Ludmily Hrubé byl z přítomných nově navržen za předsedu Spolku 

rodičů při MŠ Pospíšilovo nám. Bc. Jaromír Kuba, narozen xx.xx.xxx, bytem xxxxxx xxxx xxxxxx. 
HLASOVÁNÍ: pro navrženého kandidáta na předsedu pro hlasovalo 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 
Předsedou SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ byl hlasováním zvolen pan Bc. Jaromír Kuba. 

Bod 6) 
Valná hromada projednala a schválila čerpání finančních prostředků pro školní rok 2020/2021, zvolila i 3 
osoby k oprávnění nakládat s finančními prostředky na účtu banky SR. 

Finanční rozpočet a správa účtu na školní rok 2020/2021 

Služby 150 000,-Kč 

Materiál 70 000,-Kč 

Reprezentace _____ 20 000,- Kč 

Celkem 240 000,-Kč 

HLASOVÁNÍ: pro navržený rozpočet pro hlasovalo 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

Pro správu účtu navrženi: pan Jaromír Kuba, paní Irena Tužinská a paní Ludmila Hrubá. 
Po vysvětlení, které je dáno stanovami Spolku rodičů při MŠ Pospíšilovo nám. a projednání způsobu obsluhy 

a výběru z účtu hlasovali přítomní o navržených osobách. 

HLASOVÁNÍ: pro navržené hlasovalo pro 7 přítomných, proti 0, zdržel se 0. 

Ad 7) 
Z důvodu vládních, epidemiologických nařízení k omezení šíření viru Covid -19 zatím neplánuje MŠ se 
zástupci Spolku rodičů žádné společné akce dětí s rodiči. Vše bude řešeno v průběhu roku, pokud budou 
nařízení vlády ukončena. 
Podáním změny Spolku rodičů při MŠ Pospíšilovo nám. do spolkového rejstříku byl usnesením schůze 
pověřen pan Bc. Jaromír Kuba.

 

 

………………………………………………………….                  ……………………………………………………….   

Zápis pořídila: Mgr. Irena Tužinská                                                            Zápis ověřila: Ing. Ludmila Hrubá 
 
 



 


