
Zápis z členské schůze SRPŠ konané 9. 11. 2017 
 

 
Místo konání: školní jídelna ZŠ Vendryně 
 
Přítomni:  Mgr. Bohuslava Burá  
 Libor Pilch 
 Pavlína Bystroňová 
                                                    Kateřina Guziurová 
 hojná účast rodičů a pedagogů  
 
Program:  
 

1. Uvítání  - Mgr. Burá – ředitelka školy a Ing. Pilch – předseda SRPŠ 
2. Odsouhlasení vedení SRPŠ pro školní rok 2017/2018 
3. Seznámení s hospodařením SRPŠ, poděkovaní Bc. Brancová za práci pro SRPŠ 
4. Odsouhlasení příspěvku SRPŠ na školní rok 2017/2018 
5. Odsouhlasení změny názvu spolku 
6. Informace o plánovaných akcích a aktivitách v následujícím školním roce 

 
1. Uvítání – Mgr. Burá, Ing. Pilch 

 přivítání všech přítomných předsedou Ing. Pilchem 

 poděkování stávajícímu výboru SRPŠ za dosavadní činnost - Mgr. Burá – ředitelka 
školy 

 přivítání všech přítomných ředitelkou školy Mgr. Burou 
 

2. Odsouhlasení vedení SRPŠ pro školní rok 2017/2018 

 poděkování všem aktivním členům SRPŠ za jejich obětavou práci a přínos pro školu 

 požádání o spolupráci i další případné ochotné rodiče 

 na návrh vedení SRPŠ pro školní rok 2017/2018 
o předseda - Ing. Libor Pilch, Ph.D. 
o místopředsedkyně - Pavla Bystroňová 
o jednatel – Dariusz Kaszper 
o pokladní – Kateřina Guziurová  

 proběhlo prosté hlasování, v němž bylo vedení SRPŠ schváleno 

 volba proběhla řádně dle bodů 6 a 7 Stanov SRPŠ při Základní škole Vendryně 
 

3. Seznámení s hospodařením SRPŠ, poděkovaní Bc. Brancová za práci pro SRPŠ 

 podání informací předsedou SRPŠ Ing. Pilchem o výroční zprávě za školní rok 
2016/2017 

 
 4. Odsouhlasení příspěvku SRPŠ na školní rok 2017/2018 

 na návrh předsedy Ing. Pilcha o variantach výše příspěvku SRPŠ na nový školní rok 
2017/2018. 

 varianta A: 200 Kč na žáka 

 varianta B: 150,- Kč na jednu rodinu 



 proběhlo prosté hlasování, v němž byla schválena výše příspěvku 200 Kč na žáka  
 

5. Odsouhlasení změny názvu spolku a stanov 

 odsouhlasení nového názvu spolku a stanov. 

 nový název spolku: Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Vendryně, z. s. 

 byli seznámeni s novými stanovami. 

 proběhlo prosté hlasování, v němž byl nový název spolku a stanovy schváleny 
 
6. Informace o plánovaných akcích a aktivitách v následujícím školním roce 2017/2018 – 
předseda SRPŠ – Ing. Libor Pilch 

 plánované akce: Školní ples 20. 1. 2018 a Zahradní slavnost 23. 6. 2018  

 Školní ples – jednotné vstupné 250,- Kč (vstupenka – 50 Kč, místenka – 50 Kč a večeře 
– 150 Kč), učitele zdarma 

 Školní ples – prodej vstupenek od 11. 12. 2017 ve školní družině 

 Zahradní slavnost – atrakce pro děti budou zdarma 

 žádost o dotaci atrakci na Zahradní slavnosti na obec Vendryně 

 požádání o spolupráci i další případné ochotné rodiče 

 informace o e-mailové adrese: srpsvendryne@seznam.cz, kam mohou členové SRPŠ 
zasílat dotazy, nabídky spolupráce, atd.,  

 poděkování za účast na schůzi a ukončení plenární schůze 
 
 
 
 Zapsal:  Ing. Libor Pilch, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 


