
Zápis ze členské schůze 
Spolku rodičů při ZŠ Velká Chuchle 

 
Dne 12.9. 2017 od 16.15  v jídelně školy proběhla členská schůze SR za účasti osob 
uvedených na připojené prezenční listině. 
Schůzi svolala, zahájila a předsedala jí předsedkyně Hana Lošťáková. 
 
Na programu jednání schůze byly tyto body: 

a. volba Rady spolku 
b. seznámení s hospodařením s finančními prostředky Spolku v loňském školním roce 
c. schválení výše příspěvku pro školní rok 2017/18 
d. návrh plánovaných výdajů v novém školním roce 
e. diskuze 

 
Do Rady spolku byli zvoleni: 
Předsedkyní rady byla zvolena Hana Lošťáková. 
Místopředsedkyní rady byla zvolena Jana Svobodová. 
Pokladníkem spolku byla zvolena Lenka Němcová. 
 
Přítomní byli seznámeni s hospodařením Spolku v loňském školním roce, tabulka příjmů a 
výdajů je k dispozici na webových stránkách školy. 
 
Bylo odsouhlaseno, že výše příspěvku pro školní rok 2016/17 zůstává stejná jako 
v loňském roce: 
Za rodinu, ze které navštěvuje školu jedno dítě,  je to 600,- Kč/ na školní rok, 
za rodinu, ze které navštěvují školu dvě nebo více dětí, je to 900,- Kč/ na školní rok. 
Příspěvky budou zasílány na účet číslo: 260142881/0300. Do poznámky bude uváděno 
jméno žáka / žáků a jejich třída / třídy. Příspěvek by měl být uhrazen nejdéle do konce 
listopadu 2017. 
Bylo odsouhlaseno, že děti rodičů, kteří neuhradili schválený příspěvek, si budou 
samostatně hradit vstup do ZOO, účast na bruslení a dalších plánovaných akcí hrazených 
z prostředků Spolku rodičů.  
V novém školním roce plánuje Sdružení rodičů ze svých prostředků uhradit tyto výdaje: 
  

- podpora mimoškolních sportovních a vzdělávacích aktivit - hlavně       
v době ztížených podmínek po zahájení prací na dostavbě školy 
 – rovnoměrně po třídách 
- potřeby pro výtvarnou výchovu – max. 45 000,- Kč 

  - vstupenky do ZOO pro celou školu 
  - pronájem zimního stadionu na bruslení + doprava 1. stupně 
  - doplnění pomůcek pro výuku přírodopisu (mikroskopy) 
  - hry do družiny 
   
 
 
 
 
 
 



V diskuzi bylo přítomnými dohodnuto:  
 
Jménem Spolku rodičů bude na Úřad městské části Velká Chuchle zaslán dotaz na to, 
v jaké fázi je plánovaná dostavba školy. Dále požádáme zástupce úřadu o urychlení prací 
na přestěhování stávajících hracích prvků z plochy u školy do místa u nové družiny. 
V rámci zútulnění prostoru u nové družiny by bylo vhodné doplnit, po konzultaci s vedením 
školy a družiny, i další venkovní prvky.  
Případně by stálo za zvážení, nechat zpracovat provizorní (možná na docela dlouhou 
dobu), finančně minimalistický, návrh celkového architektonicko - urbanistického řešení 
plochy před bývalým Fematem. Je to místo v podstatě v centru obce, protéká zde potok, 
věříme, že by se mohlo toto místo dát zpříjemnit za přijatelné náklady a i po přestěhování 
družiny zpět ke škole, by toto místo mohlo dále sloužit všem občanům. 
V této podobě by mohlo centrum zůstat až do doby, kdy budou zahájeny jeho rozsáhlejší 
úpravy, například podle některého z návrhů ze soutěže, uspořádané před několika lety. 
    
Bylo konstatováno, že většina dětí se shoduje na tom, že jim obědy dovážené z jídelny 
v Radotíně chutnají. Děkujeme zástupcům Úřadu za dobrý výběr dodavatele stravy. 
 
Přítomní se usnesli, že schvalují všechny body tohoto zápisu. 
Pro byli všichni přítomní, nikdo nebyl proti, ani se nezdržel hlasování. 
Jako doklad o této skutečnosti byla vyhotovena listina přítomných, která tvoří součást 
tohoto zápisu. 
Vzhledem k tomu, že byla přítomna nadpoloviční většina členů Sdružení, bylo shromáždění 
usnášeníschopné. 
 
 
 
Zápis pořídila: Hana Lošťáková            
 
 

 
 
 

  
 

 
 


