
ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ 

GJO  LITOVEL 

 

 

datum konání: 19. 10. 2017 

 

přítomni:    161 rodičů , viz prezenční listiny podepsané  rodiči ve třídách  (příloha č.3) 

 

hosté:        Mgr.Radim Lindner, ředitel školy 

                  členové pedagogického sboru 

                   

Výbor Rodičovského sdružení /RS/ pověřil vedením schůze Mirko Spurníka, předsedu výboru   

RS. Ten zahájil schůzi, přivítal přítomné rodiče, pedagogický sbor a představil nového pana 

ředitele Mgr. Radima Lindnera. 

Seznámil s programem, nechal o předloženém programu hlasovat:  

1. volba zapisovatele  

2. zpráva o činnosti za rok 2017 

3. zpráva o hospodaření za rok 2017 

4. zpráva kontrolní komise 

5. schválení výše členského příspěvku na žáka a rok 

6. návrh rozpočtu na rok 2018 a jeho následné schválení členskou schůzí 

7. informace k volbě nových členů výboru RS 

8. volba dvou členů školské rady – navrženi Mgr. Hrachovcová, Bc. Vacek 

9. různé a diskuse 

10. závěr 

Členská schůze schválila předložený program bez výhrad. 

 

                                                                                pro:  161  proti: 0   zdržel se: 0 

 

ad. 1. Volbou zapisovatele byla zvolena paní Bohumila Hlavinková.  

                                                                            pro:   161 proti:  0  zdržel se: 0                                                       

 

ad. 2.  Zpráva o činnosti 

Byl přednesen předsedou výboru RS Mgr. Mirko Spurníkem. Rodiče z každé třídy mají do 

výboru zvolit jednoho zástupce. Aktuální seznam výboru byl přednesen ve zprávě o činnosti. 

RS poděkovalo odcházejícím členům pí Skopalové a pí Fremlové a poděkování patřilo i Ing. 

Zlámalové za práci při zápisu RS do rejstříku. 

Mgr. Mirko Spurník zhodnotil ples GJO v letošním roce, který se nevydařil, a proto bylo 

nutné upravit rozpočet RS GJO.  

Z toho důvodu bylo požádáno vedení školy k aktivnímu přístupu studentů i vyučujících na  

účasti plesu a pomoci sponzoringu. 

 

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti za rok 2017. 

 

ad.3.  Zpráva o hospodaření za rok 2017   

Byla přednesena členem výboru panem Vackem. Členská schůze vzala na vědomí zprávu o 

hospodaření za rok 2017. Zpráva o hospodaření je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

 

ad. 4. Zpráva kontrolní komise 

Byla přednesena členkou kontrolní komise Ing. Novotnou. Kontrolní komise, která se sešla 

19. 10. 2017, provedla kontrolu hospodaření RS GJO. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti 

v hospodaření RS GJO. 

 



Členská schůze vzala na vědomí zprávu kontrolní komise za období od 01.01.2017 do 

19.10.2017. 

 

ad. 5.  Schválení výše členského příspěvku na rok 2017 

Na výborové schůzi dne 13. 09. 2017 byla diskutována výše tohoto příspěvku a přítomní 

členové výboru se shodli na návrhu částky 250 Kč za žáka a rok. 

Termín pro odevzdání členských příspěvků je 10. 11. 2017                                                                             

 

Členská schůze schválila příspěvek 250 Kč žáka/rok 

 

                                                                                  pro: 161  proti: 0  zdržel se: 0 

 

ad.6.  návrh rozpočtu na rok 2018 a jeho následné schválení členskou schůzí. 

Návrh rozpočtu přednesl Bc.Vacek. K předloženému návrhu nebyly vzneseny námitky. 

Rozpočet je přílohou č. 1. 

                                                                                  pro: 161  proti: 0 zdržel se: 0 

 

ad. 7.  informace k volbě nových členů výboru RS 

Výbor  RS předložil členské schůzi, co by nejvyššímu orgánu, seznam svých členů výboru, 

zástupců jednotlivých tříd. Tento seznam byl přednesen ve zprávě o činnosti.  

                                                                                        pro: 161  proti: 0  zdržel se: 0  

ad. 8. RS předneslo návrh nových členů do školské rady tzn.Mgr.Hrachovcová a Bc.Vacek. 

Volba proběhla aklamací, jednomyslně. Nikdo se nezdržel hlasování. 

 

ad. 9  Různé a diskuze 

Mgr.Radim Lindner, ředitel školy, přítomné rodiče přivítal, představil se a seznámil plénum 

s děním ve škole. Informoval o výměně oken ve škole, výmalbě tělocvičny. 

Celá rekonstrukce včetně bočního vchodu by měla být dokončena do konce listopadu 2017. 

                          

Seznámení všech přítomných s důležitými termíny akcí RS: 

 

- poslední termín odevzdání členských příspěvků je 10.11.2017 

- termín školního plesu, který pořádá RS je sobota 24. února 2018. Již dnes byli rodiče 

požádáni o zakoupení alespoň jedné vstupenky na tuto akci, je to forma malého 

sponzoringu. Dále byli rodiče požádáni o pomoc zajistit organizaci školní plesu, dar 

do tomboly, finanční hotovost, ale i třeba vlastní pomoc s organizací - nahlásit na 

sekretariát školy paní Evě Pruckové.  

 

ad.10. Závěr 

Všem přítomným rodičům a hostům bylo poděkováno za účast na Členské schůzi. Bylo 

sděleno, že prezenční listiny se budou podepisovat v jednotlivých třídách a že zápis z dnešní 

schůze bude vyvěšen na www stránkách školy.  

 

V Litovli 31. 10. 2017                                                      Mgr. Mirko Spurník, předseda RS 

 

zapsala: Bohumila Hlavinková                                                    

 

 

 

 

 



Příloha č.1 

Zpráva o hospodaření RS GJO Litovel 

za období od 01. 01.2017 do 19.10.2017 

 

 

Příloha č.2 

  

                                                 Návrh rozpočtu RS GJO 

na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018             

          

 

 

 

Příloha č.3             Počty přítomných zákonných zástupců při schůzkách ze dne 19.10.2017 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

                                                                             

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

                 

 


