
 

Zápis ze zasedání Členské schůze spolku „Sdružení rodičů, přátel a pedagogů při Základní škole Na Líše 

z.s.“  

ze dne 14.9.2016 od 17:30 v jídelně ZŠ Na Líše 

 

Členská schůze svolána v souladu se stanovami spolku. 

Prezence – viz příloha. 

Hosté – zástupci školy - pedagogové, ředitel ZŠ Na Líše Mgr. Bc. Václav Hlinka, zástupkyně ředitele Mgr. Bc. 

Dana Porschová 
 

Zahájeno: 17:30 ředitelem ZŠ Na Líše Mgr. Bc. Václavem Hlinkou 

 

Program: 

Zpráva o činnosti za rok 2015/16 

Hospodaření ve školním roce 2015/16 

Plán činnosti pro školní rok 2016/17 

Schválení příspěvku na činnost sdružení na školní rok 2016/17 

 

Ředitel Mgr. Bc. Václav Hlinka seznámil přítomné se změnou v právní formě činnosti dosavadního seskupení 

SRP.  Dále přednesl zprávu o činnosti SPR za rok 2015/16. 

Irena Lazurová, zástupce Výboru, přednesla zprávu o hospodaření ve školním roce 2015/16, apelovala na účast 

ve Výboru SRP a přiblížila činnost Výboru SRP. 

Ředitel Mgr. Bc. Václav Hlinka přednesl plán činností na školní rok 2016/2017. 

Ředitel Mgr. Bc. Václav Hlinka navrhl ke schválení výši členského příspěvku na školní rok 2016/2017, k návrhu 

Výboru SRP, ve výši  

- 550 Kč za každé zastupované dítě vzdělávající se na ZŠ Na Líše, max. však do výše 1.100 Kč (tj. za třetí a další 

dítě se již platba nenásobí); 

- pro tzv. ostatní osoby (tj. osoby, které nejsou zákonným zástupcem žáka vzdělávajícího se na ZŠ Na Líše) se 

výše členských příspěvků stanovuje na částku 550 Kč. 

Splatnost do 31.10.2016. 

Nechal hlasovat o přijetí Usnesení v tomto znění: 

Členská schůze rozhoduje o výši členského příspěvku pro období od 1.9.2016 do 30.6.2017 takto: 

- 550 Kč za každé zastupované dítě vzdělávající se na ZŠ Na Líše, max. však do výše 1.100 Kč (tj. za třetí a 

další dítě se již platba nenásobí); 

- pro tzv. ostatní osoby (tj. osoby, které nejsou zákonným zástupcem žáka vzdělávajícího se na ZŠ Na 

Líše) se výše členských příspěvků stanovuje na částku 550 Kč. 

Splatnost do 31.10.2016. 

Hlasování: PRO – 100%   PROTI- Nikdo  Zdržel se hlasování- Nikdo 

Usnesení o výši a splatnosti členského příspěvku pro období od 1.9.2016 do 30.6.2017 bylo přijato. 

K dotazům: 

Kroužky začínají příští týden, některé od 10/2016. 

Ukončeno 17:55 

 

Mgr. Bc. Václav Hlinka, zástupce školy  

Irena Lazurová, člen Výboru SRP dle čl. 7 odst. 3 stanov 

Filip Vojtášek, člen Výboru SRP dle čl. 7 odst. 3 stanov 

 


