
Zápis ze schůze Výboru Spolku rodičů a přátel dětí a školy  
při ZŠ Třemošnice  

ON-LINE   

konané ve čtvrtek 8. 4. 2021, od 18:00 hodin prostřednictví platformy Discord 

 
Schůze byla svolána předsedkyní SRPDŠ dne 01. 4. 2021 elektronicky na e-mailové adresy. 

Přítomni: viz prezenční listina + záznam chatu 

 

Program jednání: 

 

1. Zkouška spojení + zahájení 

 

2. Předsedkyně zjistila usnášeníschopnost členů Výboru 

Přítomných 14 z 15 členů výboru. TD 8. třídy omluven. Na základě plné moci zastupován 

předsedkyní Marcelou Palečkovou. Výbor shledán usnášeníschopný. 

 

3. Schválení programu – program schválen 

 

4. Zpráva o činnosti Spolku za období 11/2020-04/2021 

11/2020 – nákup knih do žákovské části školní knihovny 

12/2020 – jednání v KB v Čáslavi – změna účetní (Hana Raimundová -> Radka Chládová) 

02/2021 – darovací smlouva – sběr papíru Podzim 2020 

04/2021 – darovací smlouva – ZOO Jihlava – Rys červený 

+ Komentář předsedkyně k výdajům spolku ve školním roce 2020/21 

 

5. Pověření jednoho člena Výboru kontrolou účetnictví u paní Radky Chládové 

Kontrolou účetnictví pověřena Anna Maňásková. S pověřením souhlasí. 

 

6. Nabídka webinářů pro rodiče dětí ZŠ Třemošnice 

Zájem o placené webináře ze strany třídních důvěrníků není. 

 

7. Souhrnné informace pro dílčí schůzky v jednotlivých třídách 

Informace budou zaslány na e-mailové adresy TD. Budeme informovat o stále probíhající 

Felixmánii a o úpravě odměn pro tento rok. 

 

8. Diskuse k výši členského příspěvku pro školní rok 2021/22 + hlasování 

Předsedkyně sdílela svůj názor o zachování výše příspěvku. Bez složitých diskusí odhlasováno 

ponechání stávající výše členského příspěvku – tj. 300,-/žáka ZŠ. 

Opakovaně zaplacený příspěvek od V. Chroumala v únoru 2021 bude ponechán na účtu a 

započítán jako příspěvek pro školní rok 2021/22. 

 

9. Diskuse ostatní 

Diskuse k odměnám za Felixmánii pro tento školní rok proběhla v rámci bodu 7. TD souhlasí 

s rozpuštěním odměny do více tříd ZŠ. Návrh bude odsouhlasen elektronicky e-mailem. 

 

10. Usnesení ke každému bodu a závěr 

Usnesení viz výše. 

Předsedkyně poděkovala za účast a ukončila schůzi. 

 

 

V Třemošnici dne 9. 4. 2021 zapsala     ……………………………………………………. 

 

         Ing. Marcela Palečková 

            Předsedkyně spolku 

 

Zápis ověřila dne 9. 4. 2021 

              

         …………………………………………………… 
podpis  


