Zápis schůze valné hromady OS při ZŠ a MŠ Křtiny
Ve Křtinách dne 29. 09. 2014

Přítomni:
13 členů OS (viz. podpisový arch)
Zapsal: RNDr. Petr Lukáš
Zápis ověřil: Gabriela Fišerová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Účel a cíle Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny
Informace o činnosti OS ve školním roce 2013 - 14
Informace pro volbu rady sdružení a revizní skupiny
Volba rady sdružení a revizní skupiny
Návrh na doplnění činnosti OS ve školním roce 2014 - 15
Diskuze, různé

Ad 1/ Informace o účelu a cílech OS při ZŠ a MŠ Křtiny
Informaci podal předseda OS RNDr. Petr Lukáš. Cílem sdružení je poskytovat
všestrannou materiálně technickou, finanční a organizační pomoc Základní škole
a Mateřské škole Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků a při zkvalitňování
materiálního vybavení školy a podporovat vzdělávací, kulturní, společenský
a sportovní rozvoj dětí a žáků.
Za tímto účelem bude sdružení usilovat o získávání darů, dotací a grantů určených na
podporu vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných aktivit ZŠ a MŠ Křtiny
a poskytovat pomoc při organizaci těchto aktivit. Rovněž bude propagovat činnost
sdružení a činnost ZŠ a MŠ Křtiny.

Ad 2/ Informace o činnosti OS ve školním roce 2013 -14
Informace podal předseda OS RNDr. Petr Lukáš.
 Získávání příspěvků od rodičů a sponzorských darů.
 Příjmy z činností - Den otevřených dveří, vánoční jarmark, Absolventský večer.
 Příjmy ze sběrových akcí – kaštany (739 kg – 1.109,- Kč), papír (12530 kg –
20.048,- Kč)
 Organizační zabezpečení akcí: Adaptační pobyt žáků, Den Křtin, Vánoční
výzdoba a Vánoční jarmark, Den Zdraví, Den předškoláka, Den páťáka, Den
Země, Dětský karneval žáků 1. stupně ZŠ, Velikonoční dílničky pro veřejnost,
Ekologický pobyt, Absolventský večer.
 Startovné a cestovné žáků na školní soutěže.
 Odměny žákům na závěr školního roku 2013-14 za umístění a reprezentaci
školy ve školních soutěžích.
 Materiální zabezpečení některých aktivit – vánoční výzdoba a Vánoční jarmark,
Velikonoční dílničky pro veřejnost, hlína pro výtvarné aktivity žáků (keramika)
 Vybavení školy – keramická pec

Ad 3/ Informace pro volbu rady sdružení
Podány informace pro volbu rady sdružení. Funkční období rady je 1. rok. Podán popis
úkolů jednotlivých funkcí v radě OS. Revizní skupina má min. 2 členy, voleno na 1 rok,

neslučitelné s členstvím v radě OS, podává zprávu valné hromadě (viz. stanovy
dostupné na webu). Vzhledem k počtu kandidátů budou probíhat volby aklamací;
schváleno Valnou hromadou: pro: 13 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 3/ Volba rady sdružení a revizní skupiny
Volba rady OS: 1. kolo, zvoleni pí. Doležalová, pí. Fišerová, p. Smejkal, p. Lukáš
p. Švenda. Další kolo tedy neprobíhá, proběhlo zvolení všech 5 členů rady OS.
Volba revizní skupiny: 1. kolo, zvoleni p. Bula, pí. Opletalová, pí. Prokešová. Další
kolo tedy neprobíhá.

Ad 4/ Hlasování valné hromady
1. Potvrzení rady OS valnou hromadou:
p. Lukáš (předseda), pí. Doležalová (správce), p. Švenda (místopředseda), členové
p. Smejkal a pí. Fišerová.
Hlasování valná hromada: pro: 13, zdržel: 0, proti: 0.
2. Potvrzení Revizní skupiny: pí. Opletalová (předsedkyně), členové pí. Prokešová
a p. Bula 1.
Hlasování valná hromada: pro: 13, zdržel: 0, proti: 0.

Ad 5/ Návrh na doplnění činnosti OS ve školním roce 2014 - 15

 Stávající činnosti schválené Valnou hromadou pro rok 2014 budou zachovány
 Vybavení relaxačních koutků pro žáky (sedací taburety, stolní fotbálek apod.)
na návrh žákovského parlamentu
 Zabezpečení společné sportovní olympiády žáků 1. stupně (ZŠ a MŠ Březina,
ZŠ Bukovina) v červnu 2015
 Odsouhlasení 300Kč / měsíc odměna pro správce OS (pí. Doleželová). Ostatní
funkce jsou čestné bez nároku na odměnu.
Hlasování valná hromada: pro: 13, zdržel: 0, proti: 0.

Ad 6/ Diskuse, různé
 Na účtu OS ke dni 29. 9. 2014 celkem 9.046,-Kč, na pokladně 7.225,- Kč
 Ve valné hromadě OS jsou v tuto chvíli zástupci všech tříd kromě 8. třídy.
 Žádost o příspěvek od rodičů bude zaslána přes žáky tříd, organizací budou
pověřeni členové OS a třídní učitelé
 Informace o přípravě na změně názvu (Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ
Křtiny, úprava stanov)
 Kalendář akcí bude umístěn na webových stránkách školy, záložka OS
 Člen OS paní Prokešová bude sledovat vypisování grantů a vhodné doporučí
Radě OS
 Paní Prokešová nabízí služby šití, zbytky látek a jednostranně popsaný papír

Zapsal: RNDr. Petr Lukáš

…………………………

Ověřil: Gabriela Fišerová

………………………….

