Spolek Satalická škola (SSŠ)
Zápis č. 3/2016-2017
Schůze dne 8.3.2017

Program:
1.) Zahájení
2.) Aktuální stav finančních prostředků
3.) Návrh vedení ZŠ na čerpání finančních prostředků
4.) Stanovy SSŠ
5.) Školní ples
6.) Diskuse
1.) Jednání rady Spolku SŠ zahájil předseda, prohlásil ho za usnášení schopné a přednesl
program, se kterým všichni přítomní souhlasili. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu.
2.) Aktuální stav finančních prostředků
banka
hotovost
celkem

175.000,238.277,413.277,-

3.) Návrh vedení ZŠ na čerpání finančních prostředků:
- náklady na ples (doplnění věcných cen do tomboly) cca 10.000Kč (jednomyslně
odsouhlaseno)
- příspěvek pro třídy na výjezdy, výlety (hrady, zámky, lanová centra..... atd.)
(19 tříd á 2.000,-, tj. 38.000,-Kč) (jednomyslně odsouhlaseno)
(fyzicky půjdou peníze do třídního fondu, třídní učitelky poté vyúčtují)
- návrh z minulé schůze: případné pořízení projektoru – ZŠ zatím požadavek
nevznesla
4.) Stanovy SSŠ
Nutné ujasnit si :
- cíle SSŠ
- činnosti, které vedou ke splnění cíle SSŠ
Předběžně úpravy:
čl. III - zrušit bod a/, f/ ,g/.
čl. V - zrušit bod 2/.
čl. VI. - doplnit mechanismus pro hlasování, pokud se sejde min. polovina - hlasování
schopná, pokud se nesejde dostatek pro hlasování pak např. elektronicky atd.; bod 5b/
„průběžně schvaluje.....“, 5e/ a 5f/ vymazat.
čl. VII upřesnit počet členů (19?) a opět mechanismus pro hlasování; funkční období na jak
dlouho (3 roky?), bod 6/ „minimálně“ 4x do roka; nemáme místopředsedu, nutné zvolit.
čl. VIII odstranit.

č. IX. upřesnit, s jakým majetkem SSŠ hospodaří.
Revizní komisař – funkce již nebude vymezena ve stanovách SSŠ.
Rada připraví pozměňovací návrhy k diskutované verzi stanov a projedná je s advokátem.
Rada požádala paní Matouškovou, aby upravila stávající verzi členské přihlášky do SSŠ.
5.) Školní ples
Odhad výnosu z plesu, dle výsledků let minulých:
tombola 40.000,vstupné 35.000,celkem lze očekávat, včetně poskytnutých finančních darů kolem cca 100.000,Ples: koordinaci příprav zajišťuje paní Eva Matoušková
Balení tomboly – příští čtvrtek ve tř. 5.B v 16h.
Pátek večer přemístění tomboly
Sobota 9.30 – příprava stolů, tomboly atd.
na všechny potřebné činnost, se při jednání přihlásili dobrovolníci

6.) Diskuse
Mgr. Horáčková informovala radu, že škola v součinnosti se zřizovatelem zadala
vypracování nabídek na zastřešení prostoru pro osoby vyzvedávající děti z družiny.

Zápis provedla: K. Čermáková ve spol. s Tomášem Čermínem

dne 8. 3. 2017

