ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
spolku Želva Melichar, z.s. se sídlem Bítovská 1246/1, 140 00 Praha 4, IČO: 265 58 947
konané dne 7. 1 2020 v 18:00 v sídle spolku

Ad 1) Zahájení valné hromady:
Valná hromada zahájena v 18:10 v sídle spolku.
Ke stanovenému pořadu jednání nebyly podány ze strany členů spolku žádné žádosti o doplnění nebo
připomínky.

Počet členů spolku (podaná přihláška a zaplacen členský poplatek): 65
Počet přítomných členů spolku: 20
V úvodu bylo předsedou spolku, panem Lukášem Zachem, který řídil valnou hromadu do zvolení
jejího předsedy, konstatováno, že valná hromada je dle stanov spolku v platném znění
usnášeníschopná.
Ad 2) Volba předsedy a zapisovatele valné hromady:
Dále bylo přistoupeno k volbě předsedy a zapisovatele valné hromady. Předseda spolku Lukáš Zach,
který řídil valnou hromadu do zvolení předsedy valné hromady, navrhl, aby byl předsedou valné
hromady zvolen Lukáš Zach a zapisovatelem valné hromady Ilona Matějíčková.
K návrhu nebyly podány žádné protinávrhy, dotazy či připomínky, případně žádosti o vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

Ad 3) Rozhodnutí o koncepci činností a hospodaření spolku pro školní rok 2019-2020:
Poté byla předsedou valné hromady předložena „Koncepce činností a hospodaření spolku“
Výdaje:
Krampus show - 15.000 Kč (již realizované)
15x kniha do školních lavic (povinná četba) – 5.000 Kč
Příspěvek na ples 9. tříd – 5.000 Kč
Ceny do školních soutěží – 2.000 Kč
Propagace spolku na akcích školy – 1.000 Kč
Příjmy:
Členské příspěvky ke dni 2. 12. 2019 – 28.000 Kč
Jiné příjmy – 5.200 Kč
K návrhu nebyly podány žádné protinávrhy, dotazy či připomínky, případně žádosti o vysvětlení.
Následně bylo přistoupeno k hlasování.
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0
Výsledek hlasování: návrh byl přijat.

Ad 4) Diskuze k činnosti spolku:
Jako další bod jednání byla diskuze nad další činností spolku. Jednalo se o následujících
bodech:
Pro další školní rok 2020/21:
Z dosavadní diskuze padly tyto návrhy:
1. vyslechnout potřeby zaměstnanců školy (učitelů) – dosavadní návrhy: plesy 9. tříd,
společné akce pro žáky (kulturní i vzdělávací jako dětský den nebo exkurze v rámci
výběru budoucího povolání aj.), internetové stránky školy, pomoc s rozvojem
školního časopisu a parlamentu, knihy do lavic, věcné ceny do soutěží nebo na dětský
den, příspěvky na dopravu při výletech, letní tábor, zeleň v areálu školy, hřiště pro
větší děti.
2. vyslechnout potřeby žáků – předloženy spolku jako výstup školního parlamentu:
bude dodáno.
3. u dětí prvního stupně obzvláště pak první třídy soustředit na vybavení družin
(tvoření a hry) jinak též knihy do lavice. Podpora dětského dne.
4. u dětí druhého stupně zaměřit na pomůcky k výuce (např. VV), venkovní
volnočasové vybavení. Pro 9. třídy podpora plesu.
5. pro všechny sportovní vybavení především venkovní (míčky a míče, pálky atd.),
vybavení WC dalšími podavači na toaletní papír.
6. snížit členský příspěvek 500 Kč na rodinu nikoliv na dítě
7. možnost využívání školního hřiště i po skončení školního vyučování
Přihlášky nových členů:
Od nového školního roku 2020/21 bude přihláška do spolku distribuována společně s
dalšími údaji v rámci prvních třídních schůzek všem rodičům;
Na nejbližších třídních schůzkách dne 13. 1. 2020 provedou krátkou prezentaci spolku
jeho tři členové, a to ve všech třídách prvního stupně, budou s tím taktéž distribuovat i
přihlášky.
Dotace MČ Praha 4:
Předseda valné hromady nechal kolovat všem na vědomí seznam projektů spolků
rodičů působících na jiných školách na Praze 4, které v roce 2019 žádaly o dotace v
rámci „Dotační programy městské části Praha 4“, společně s formulářem žádosti pro
letošní rok, kde je uzavírka příjmu žádostí již dne 15. 1. 2020 v 17h. Informaci
předseda valné hromady doplnil o výzvu členům spolku k podílení se na podání
žádostí s projekty, sám předložil jím uvažovaný seznam názvů projektových žádostí.
Harmonogram spolkových činností ve školním roce:
Pro nadcházející školní rok sestavit harmonogram s uvedením dat valných hromad,
setkání s vedením školy atd..
Ad 5) Závěr valné hromady
K průběhu valné hromady následně nebyly ze strany členů podány žádné připomínky ani návrhy a tak
byla valná hromada jejím předsedou ukončena v 20:00 hodin.
V Praze dne 7. 1. 2019
______________________________
předseda valné hromady
Lukáš Zach

__________________________
zapisovatelka valné hromady
Ilona Matějíčková

