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Zápis ze shromáždění delegátů konaného dne 24. 6. 2021 od 18 hod. 

Z důvodů opatření vlády proti šíření nemoci Covid19 bylo shromáždění uspořádáno pomocí aplikace 

„Google Meet“. 

Počet členů shromáždění delegátů ve školním roce 2020/2021, tzn. zástupci rodičů z každé třídy: 23 

Počet připojených (hlasujících):  12 

Jeden delegát se omluvil, jeden delegát dodatečně hlásil technické problémy- nepodařilo se připojit. 

 
Program  

1. Hlasování o výši členského příspěvku  
2. Schválení návrhu čerpání z fondu spolku ve školním roce 2021/2022 
3. Přehled příjmů a čerpání z fondu ve školním roce 2020/21 
4.  Ukončení funkce předsedkyně spolku 
5.  Předběžný plán činnosti – konec prázdnin, počátek školního roku 
 

Průběh jednání 

1. 

Proběhlo hlasování o výši příspěvku do spolku rodičů v roce 2021/22. Schválená výše členského 

příspěvku ve školním roce 2021/22 je 520 Kč. 

 

2. 

Návrh školy na čerpání z fondu spolku ve školním roce 2021/22 byl delegátům zaslán v předstihu 

k seznámení. 

V den setkání předsedkyně spolku seznámila delegáty s návrhem rozpočtu ve školním roce 

2021/2022.  

 

Rozpočet fondu na rok 2021/22 byl jednohlasně schválen. 

Plán čerpání fondu spolku ve školním roce 2021/22 – příloha č.1 

 

3. 

Paní Zelinková, hospodářka spolku předložila podklady, na základě kterých byl vypracován a 

delegátům přeložen přehled příjmů a čerpání z fondu SR ve šk. roce 2020/21 - příloha č. 2 

Zůstatek na účtu ke dni 22. 6. 2021   172 494 Kč. 

Paní Zelinkové se podařilo v průběhu roku na několikrát převzít a uložit na účet spolku všechny mince 

z pokladny. V této chvíli jsou všechny peníze uloženy na účtu spolku. 

Ve školním roce 2020/21 nezaplatilo na své děti příspěvek 91 rodičů žáků z celkového počtu 521 

žáků. Přesto škola čerpala na tyto žáky z fondu částky na zaplacení pojistného, hygienické potřeby a 

školní pomůcky a také na některé akce, které se ve školním roce konaly.  

 

4. 

Současná předsedkyně spolku Ludmila Podracká končí ve funkci, protože její dcera ukončila základní 

školu. 

Předsedkyně předá veškeré doklady spolku v písemné a elektronické podobě.  Budou uloženy v místě 

sídla spolku – ve škole ZŠ Hudcova. 
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Protože pro činnost spolku je nezbytné včas vybrat členské příspěvky a to tak, aby mohla škola 

z fondu efektivně čerpat, byl schválen rozpočet na školní rok 2021/22 ještě za plně funkčního 

shromáždění delegátů a za přítomnosti předsedkyně jako statutárního orgánu. 

 

Současně bylo dohodnuto, že další pracovní schůzka delegátů bude svolána už na konci srpna paní 

Marií Frantovou. 

 

Pan ředitel bude vyzván k součinnosti.  

Součinnost bude spočívat v:  

1. Předání seznamu žáků všech tříd, a to nejpozději k 1. září 2021. (Podle seznamu budou 

vyhotoveny přihlášky)  

2. Distribuci přihlášek učitelům – dětem – rodičům 

3. Urychleném shromáždění vyplněných přihlášek (dokladů o zaplacení) a vedení evidence 

odevzdaných přihlášek třídními učiteli – max. do ½ září 

4. V případě, že se rodiče nebudou chtít stát členy spolku, musí uhradit částku za 

pojištění dítěte, hygienické potřeby a šk. pomůcky (papíry atd.) ve výši 320 Kč třídnímu 

učiteli. (Podmínka spolku pro možnost čerpání školy z fondu) 

 

 

 

Přílohy: 

1. Chválený plán hospodaření s fondem spolku ve školním roce 2021/22 

2. Přehled příjmů a čerpání z fondu SR ve šk. roce 2020/21 

 

Dne 29. června 2021 zapsala:    __________________________________ 

Ludmila Podracká 


