
Zápis z ustavující schůze spolku Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ a 

ZUŠ Strání, z.s. 

 

     Dne 16.10.2015 proběhla ustavující schůze spolku, Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 

při ZŠ a ZUŠ Strání z.s. (dále jen „spolek“). Ustavující schůze byla svolána dne 29.9.2015 

svolavatelkou Irenou Kolajovou. Jako třídní důvěrníci za jednotlivé třídy byli zvoleni: 

1.A.Straňáková Jarmila, 1.B. Havlíková Radka, Kolajová Jana, 2.A. Horňáčková Pavlína, 

Schonbaumová Marcela, 3.A. Popelková Gabriela, Popelková Lenka, 3.B. Zetková Marie, 

Reňáková Alena,  4.A. Šimek Jiří, Hájniková Henrieta, 4.B. Hupková Marcela, Vintrová Lucie, 

5.A. Kolajová Irena, 5.B. Zetková Edita, Janigová Žaneta,  6.A. Kolajová Klára, 6.B. Pavlušová 

Monika, Bachanová Jiřina, 7.A. Gabrišová Alena, Otte Marie, Zetka Jan, 8.A. Pavlušová Lenka, 

Bašová Marcela, 9.A. Vintrová Lenka, Pejcharová Lenka. 

Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body: 

1. Sepsání listiny přítomných 

2. Slovo jednatele a volba předsedajícího 

3. Volba orgánů spolku 

4. Rodičovský ples 

Ad1)                                                                                                                                                        

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do 

listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných 

tvoří přílohu tohoto zápisu. Dále se seznámili se stanovami spolku. 

Ad2)                                                                                                                                             

Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil je s jednáními, která v zájmu spolku již 

učinil. Svolavatel navrhl pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Předsedou 

spolku a statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami zvolena                

Irena Kolajová                    pro bylo – 17, proti – 0, zdrželo se – 0. 

Ad 3)                                                                                                                                                      

Dále byly zvoleny následující pozice: 

Účetní: Edita Zetková  

Revizoři účtu: Radka Havlíková, Alena Reňáková 

Ad4)                                                                                                                                                              

Přítomní přijali na vědomí datum rodičovského plesu, který se bude konat 23.1.2016. 

Podrobné plánování a zajištění plesu proběhne na další schůzi SRPDŠ, která proběhne 

v průběhu listopadu. 



Dle stížností rodičů ohledně výuky anglického a německého jazyka na ZŠ a ZUŠ Strání, byla 

schválena anketa, která bude provedena v jednotlivých třídách. S výsledky ankety bude 

seznámena paní ředitelka Mgr. Iva Stupková a dále všichni na další schůzi, která byla 

stanovena na 27.11.2015.   

 

Ve Strání dne 16.10.2015 

 

 

Za SRPDŠ 

Irena Kolajová 

předsedkyně                                                                                 


