
Zápis z ustavující schůze spolku Sdružení rodičů a přátel dětí  a školy při ZŠ a 
ZUŠ Strání, z.s. 

 

Dne 17.10.2014 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 29.9.2014 svolavatelkou,             
Mgr. Jitkou Miklášovou. Jako třídní důvěrnici  za jednotlivé třídy byli zvoleni - za 1.A. Schonbaumová 
Marcela,Horňáčková Pavla, 2.A. Popelková Lenka, Popelková Gabriela, 2.B. Zetková Marie, Reňáková 
Alena, 3.A. Šimek Jiří, 3.B. Vintrová Lucie,Hupková Marcela, 4.A. Kolajová Irena, 4.B. Janigová Žaneta, 
Zetková Edita, 5.A. Kolajová Klára, 5.B. Reňáková Jitka, 6.A. Zetka Jan, 7.A. Bašová Marcela, Pavlušová 
Lenka, 8.A. Vintrová Lenka, Pejcharová Lenka, 9.A. Grebík Josef, Zámečníková Jarmila, 9.B. Havlíková 
Helena, Straussová  Andrea. 

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

1. Sepsání listiny přítomných 
2. Slovo svolavatele a volba předsedajícího 
3. Přejmenování sdružení 
4. Schválení stanov 
5. Rodičovský ples 
6. Volba orgánů spolku 
7. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku 

Ad 1)  

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. 

Ad 2) 

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. Přítomni pověřili jako 
předsedajícího schůze Mgr. Jitku Miklášovou. 

Ad3) 

Bylo přijato přejmenování Sdružení rodičů a přátel dětí a školy ZŠ a ZUŠ Strání z.s. na Spolek rodičů 
a přátel školy při ZŠ a ZUŠ Strání z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „oz“). 
Dle § 216 OZ. 

Ad4) 

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují 
stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro bylo 19 přítomných, proti 0, zdrželo se 0. 
Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto 
zápisu. 

Ad5) 

Přijali na vědomí datum pořádání rodičovského plesu, který se bude konat 24.1.2015. Podrobné 
plánování a zajištění plesu proběhne na další schůzi SRPDŠ, která proběhne v průběhu listopadu. 

 



 

Ad6) 

Mgr. Jitka Miklášová dostoupila z funkce předsedy SRPDŠ. Touto cestou jí chceme poděkovat za 
odvedenou práci pro SRDPŠ. 

Předsedou spolku a statutárním orgánem byla v souladu se schválenými stanovami zvolena 

Irena Kolajová-4.A, pro byli – 18, proti – 0, zdrželo se – 1. 

Dále byly zvoleny následující pozice: 

Účetní : - Mgr. Andrea Straussová-9.A 

Revizoři účtu: Alena Reňáková-2.B,        
             Edita Zetková-4.B 

 

Ad6) 

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byla z usnesení schůze pověřena 

Irena Kolajová-4.A. 

 

Ve Strání dne 17.10.2014 

        Za SRDPŠ 

        Irena Kolajová 


