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      Zápis ze schůze Spolku rodičů Základní školy a Mateřské školy Hrádek 144 
                                                                   dne  13.9.2018 
 

 

1. Dne 13.září 2018 se uskutečnila v učebně Základní školy Hrádek 144 členská schůze 

Spolku rodičů Základní školy a Mateřské školy Hrádek. Přítomno bylo 26 členů. 

 

2. Programem schůze byly tyto body: 

a) rekapitulace loňského roku, zpráva o stavu financí a hospodaření spolku 

b) schválení výše členského příspěvku Spolku rodičů pro školní rok 2018/2019 

c) volba členů do orgánu Spolku rodičů ZŠ a MŠ Hrádek pro školní rok 2018/2019 

d) informace o připravovaných akcích 

 

3. Průběh schůze: 

a) V úvodu členské schůze provedl předseda spolku Roman Heczko stručně 

rekapitulaci práce Spolku rodičů za loňský školní rok, seznámil přítomné 

s výsledkem hospodaření za uplynulý rok. 

 

b) Na základě stanov Spolku rodičů schválených dne 10.5.2016 vyhlašujeme pro 

každý školní rok výši členských příspěvků. Pro školní rok 2018/2019 byla na 

členské schůzi navržena a schválena výše členské příspěvku ve výši 100,-Kč. 

Příspěvek člen spolku hradí za každé své dítě, které navštěvuje ZŠ a MŠ Hrádek. 

 

c) Na schůzi proběhla mezi přítomnými volba členů orgánu spolku. Ve školním roce 

2018/2019 bude pracovat ve složení: 

Předseda spolku: Roman Heczko 

Místopředseda spolku: Simona Szlaurová 

Členové výboru za jednotlivé třídy: 

  MŠ odd. Medvídci : Markéta Tomáš Vrbová 

  MŠ odd. Sovičky : Lenka Szturcová 

  MŠ odd. Delfínci : Soňa Taušová 

  ZŠ  1. ročník: Petra Wojnarová 

  ZŠ  2. ročník: René Sekerka 

  ZŠ  3. ročník: Andrea Brozdová 

  ZŠ  4. ročník: Daniel Szotkowski 

  ZŠ  5. ročník: Martina Ježowiczová 

 Členové kontrolní komise:  Lucie Malíková, Radek Brozda, Monika Cieślarová 
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d) Připravované akce pro školní rok 2018/2019 pořádané, nebo spolupořádané 

Spolkem rodičů 

 

� Spartakiáda spolků (společné družstvo s rodiči z Polské ZŠ)  22.9.2018 

� Společný turistický výlet rodičů a dětí na Košařiska  28.-29.9.2018 

� Drakiáda MŠ  2.10.2018 

� Ping-pong v Centru volného času každý pátek 18:00-20:00 (od 12.10.2018) 

� Školní ples  26.1.2019 

� Karneval MŠ Restaurace U Burého 15.2.2019 

� Diskotéka dětí ZŠ Restaurace U Burého 12.4.2019 

� Dětský den Obce Hrádek 

� Dětské radovánky 8.6.2019 

                    Aktuální informace o dění a pořádaných akcích můžete sledovat na facebook.com   
                    v uzavřené skupině Spolek rodičů ZŠ a MŠ v Hrádku. 
 
 

4. Úkoly: 

Předseda spolku předloží kontrolní komisi ke kontrole pokladní knihu. Zápis ze schůze 

bude do sedmi dnů umístěn na internetové stránky Obce Hrádek v záložce Spolku 

rodičů ZŠ a MŠ Hrádek. 

    

 

           V Hrádku dne 13.září 2018                                             zapsal Roman Heczko 
                                                                               předseda Spolku rodičů ZŠ a MŠ Hrádek 
 


