
Zápis z plenárního shromáždění Sdružení rodičů při Základní škole Stříbro, 

Mánesova 485

Shromáždění se konala ve školní jídelně základní školy dne 25.11.2015 od 16:30 hodin.

Na shromáždění se dostavilo 67 členů a shromáždění tedy nebylo usnášeníschopné a nepřijalo žádné 

usnesení.

Po úvodním slovu a přivítání přítomných zahájil jednání pan Peteřík a byla provedena volba 

předsedajícího schůze, kterým byl zvolen pan Novák. Pan Peteřík byl zvolen zapisovatelem schůze.

Předsedající seznámil přítomné s programem a navrhl jeho doplnění o volbu výkonného výboru a o 

stanovení výše členského příspěvku. Přítomné plénum s tímto souhlasilo a schválilo tento program 

shromáždění:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího a zapisovatele

3. Seznámení s programem, jeho schválení, případně doplnění 

4. Zpráva o činnosti od minulé členské schůze

5. Zpráva o hospodaření od minulé členské schůze

6. Návrh plánu činnosti a hospodaření pro další rok

7. Schválení nových stanov a nového názvu spolku

8. Volba výkonného výboru

9. Stanovení výše členského příspěvku

10. Diskuse

Ad 4) Zprávu o činnosti přednesl člen výkonného výboru sdružení pan Peteřík. Přítomní jí vzali na 

vědomí bez připomínek

Ad 5) Zprávu o hospodaření přednesl předseda sdružení pan Novák a přítomní jí vzali na vědomí bez 

připomínek. Zpráva o hospodaření je přílohou tohoto zápisu

Ad 6) Návrh plánu činnosti a hospodaření pro další rok přednesl opět předseda spolku pan Novák a je 

přílohou tohoto zápisu.

Ad 7) Jelikož shromáždění nebylo usnášeníschopné vlivem nízkého počtu přítomných členů sdružení 

nebylo o nových stanovách a novém názvu spolku hlasováno a přítomným bylo připomenuto, že 

návrh stanov bude uveřejněn na webových stránkách školy a hlasovat se o nich a novém názvu bude 

na náhradním zasedání shromáždění, které bude svolané na 14.12.2015 od 18:00 hodin v školní 

jídelně ZŠ Mánesova. Předsedající zmínil, že stanovy reagují na platné znění NOZ a přizpůsobují se 

mu. Také mění název spolku.

Ad 8) Členové výkonného výboru sdružení nebyli voleni, jelikož shromáždění nebylo 

usnášeníschopné. Přítomným bylo sděleno, že volba členů výkonného výboru proběhne na 

náhradním zasedání shromáždění, které bude svolané na 14.12.2015 od 18:00 hodin v školní jídelně 

ZŠ Mánesova. Předsedající připomněl aktuální složení výboru a odůvodnil potřebnou novou volbu 

výboru s ohledem na jednání se soudem při předložení návrhu nového názvu spolku spojeným 

s novými stanovami, pokud budou schváleny.



Ad 9) Výše členských příspěvků nebyla schválena opět z toho důvodu, že shromáždění nebylo 

usnášeníschopné a opět bylo přítomným sděleno, že hlasování proběhne na náhradním zasedání 

shromáždění, které bude svolané na 14.12.2015 od 18:00 hodin v školní jídelně ZŠ Mánesova. 

Předsedající připomněl aktuální výši příspěvku, která je 50 Kč a zmínil, že chtěl hlasováním stvrdit 

tuto výši pro další fungování sdružení.

Ad 10) V rámci diskuse vystoupila MUDr. Prokopová, která sdělila, že chybí možnost převlékání na TV 

odděleně pro chlapce a dívky. Dále uvedla, že postrádá více pozornosti pro práci s talentovanými žáky 

v hodinách a za třetí uvedla, že v pondělí ráno je ve třídě V.A nedostatečná teplota. Odpovědi se ujal 

ředitel školy p. Peteřík, který řekl, že ve 3. patře školy je uzamykatelná místnost, která již dříve 

sloužila k převlékání a lze ji bez obav využívat po vyzvednutí klíče u p. školníka. Pro práci s nadanými 

žáky by bylo vhodné získat doporučení ze školského poradenského zařízení a poté vytvoření IVP. 

Prozatím doporučuje situaci řešit domluvou spolupráce s vyučující. Zamezení ranního chladu bude 

řešeno dřívějším zatápěním v kotelně. Další body pro diskusi se neobjevily. 

Předsedající oznámil přítomným, že dále bude postupováno dle platné legislativy a dle § 257 Nového 

občanského zákoníku svolá na 14.12.2015 od 18:00 hodin náhradní zasedání členské schůze, na které 

již mohou příchozí členové sdružení hlasovat v jednotlivých bodech programu při jakémkoliv počtu 

přítomných .

Poté byla schůze p. Novákem ukončena.

Zapsal: V. Peteřík  

Ověřil: L. Novák




