
Zápis z členské schůze spolku SRPŠ Vídeňská 39a, z.s. 
konané dne 7. 9. 2022 

 
Členská schůze (dále jen „schůze“) byla zahájena 7. 9. 2022 v 16:00 hodin. Jako zapisovatel byl 

jednomyslně zvolen Pan Pavel Zatloukal. Pan Zbyněk Hanák přivítal stávající členy spolku a rodiče 

nových dětí - nové členy. Jako body k projednání byly určeny přijetí nových členů spolku, projednání 

hospodaření za loňský rok, projednání ročního členského příspěvku, volby členů Výboru a eventuálně 

Kontrolní komise, a v neposlední řadě provozní informace MŠ Vídeňská. 

 

 

1) Noví členové 

Schůze jednomyslně schválila přihlašovací listinu se jmény nových členů, kteří se tímto stávají členy 

spolku. Listina bude uložena v archivu spolku spolu s tímto zápisem  

a prezenční listinou přítomných členů. 

 

Přítomno bylo 39 členů z celkového počtu 71 členů, schůze je tedy usnášeníschopná. Prezenční listina 

je uvedena v příloze. 

 

 

2) Hospodaření za rok 2021/2022 

 

Hospodář spolku pan Pavel Pohanka uvedl, že se na členských příspěvcích vybralo 106.500,- Kč a 

dále bylo již na účtu z předchozího roku 24.014,21 Kč + 6.141,50 Kč v hotovosti.  

 

Z těchto peněz se poskytl dar mateřské škole 95.000,- Kč, byly nakoupeny hračky,  

výtvarné potřeby a materiál, financovaly se akce školky. 

 

Celkové výdaje činily 111.465,36 Kč. 

 

Na účtu spolku nyní zbývá 23.414,85 Kč a v pokladně je 1775,50 Kč (dohromady tedy 25.190,35 Kč). 

 

Detailní informace o hospodaření SRPŠ za rok 2021/2022 byly zaslány členům spolku emailem a jsou 

k dispozici v archivu spolku. 

 

Schůze hlasovala o výsledku hospodaření, výsledek byl jednomyslně schválen. 

 

 

3) Volba členů kontrolní komise 

 

Členy kontrolní komise se nepodařilo zvolit, protože se nikdo nepřihlásil jako kandidát. Schůze 

hlasovala o návrhu, že v tomto školním roce nebude pracovat kontrolní komise, lze dle stanov a 

všichni zúčastnění byli pro. 

Pro 39, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

 

4) Volba členů výboru SRPŠ 

 

Všichni bývalí členové výboru pan Zatloukal, pan Pohanka a pan Hanák jsou ochotni pokračovat. 

Schůze jednomyslně schválila výše uvedené členy výboru. 



Pro 39, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

 

5) Schůze hlasovala o zvolení hospodáře: 

 

Pavel Pohanka – zvolen jednomyslně (všichni zúčastnění byli pro) 

Pro 39, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

 

6) Členské příspěvky na rok 2021/22 

 

Návrh ve výši 2.000,- Kč/dítě/školní rok schůze schválila jednomyslně.  

Pro 39, proti 0, zdržel se hlasování 0. 

 

Splatnost příspěvku byla jednomyslně schválena buď jednorázově 2000,- Kč/dítě/školní rok  

nebo 1000,- Kč/dítě do 31. 10. 2022 a 1000,- Kč/dítě za druhé pololetí do 28. 2. 2023  

na bankovní účet spolku. 

 

7) Informace o plánovaných akcích ve školce na rok 2022/23 

(pí. ředitelka Minářová) 

• seznámení se školním vzdělávacím plánem a školním řádem  

• aplikace TWIGSEE – kontakty na rodiče, zmocnění osob k vyzvedávání, odhlašování jen 

celodenní nepřítomnosti dítěte, informace o průběhu vzdělávání  

• povinné předškolní vzdělávání denně 8,00-12,00, mimo prázdniny  

• delší nepřítomnost dětí povinně vzdělávaných předškoláků – nutno zažádat ředitelku školy 

písemně  

• přihlášky na všechny kroužky na nástěnkách v šatně, kroužky budou od října  

• platby za kroužky hotově, info v šatnách 

• Tvořílek, Sportík, plavání pro předškoláky a Hýbánky  

 

8) Plán spolku a cíle na příští období 

 

Schůze jednomyslně schválila přihlašovací listinu se jmény nových členů, kteří se tímto stávají členy 

spolku. Listina bude uložena v archivu spolku spolu s tímto zápisem  

a prezenční listinou přítomných členů. 

 

Plán spolku - zajišťování a organizace divadelních představení a dalších kulturních akcí pro děti v MŠ, 

nákup výtvarných potřeb a dalších věcí, které nejsou hrazeny zřizovatelem MŠ, hromadný nákup 

toaletních potřeb. 

 

Kontaktní email SRPŠ Vídeňská 39a, z.s.:      srpsvidenska@seznam.cz 

   

V Brně dne 7. 9. 2022 

 

 

 

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

Zapsal: Pavel Zatloukal Ověřil: Pavel Pohanka, Zbyněk Hanák 

mailto:srpsvidenska@seznam.cz

