
Zápis z porady Klubu rodičů 

ze dne 04.dubna 2018 

 

Přítomni : viz. prezenční listina. 

 

Bylo odhlasováno o zapisovateli (R. Kopecký), ověřovateli zápisu (M. 

Horáková) a programu schůze - viz. níže. 

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 6/0/0 = 100 % 

Program : 

1. Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ. 
2. Informace o zapojení KR do organizace plesu. 
3. Různé   

 

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z 31.01.2018. 

Ad 2) Informace o zapojení KR do organizace plesu – pí Horáková. 

Cca do roku 2012 byl ples Gy NP v červených číslech a na jeho 

realizaci se finančně spolupodílel KR. Poté, co organizování plesu 

začalo být ziskové, KR již do financování nezasahoval. V r. 2018 

poprvé organizaci převedl pod sebe KR. V březnu 2018 KR uhradil 

fakturu spol. Fan&Tom s.r.o. ve výši 290.279,00 Kč. Nyní dojde 

k převedení peněz za prodej lístků. Předpokládá se zisk cca 50 tis. 

Kč. 

 



Ad 3) Různé 

• Proběhla diskuze o zahájení fotografického kroužku na škole se 

závěrem, že fotografický kroužek bude zahájen od září 2018. 

• Pí Horáková přednesla žádost prof. Macely o příspěvek studentce 

3.A sl. Marii Chalupové ve výši 100% (2.900,Kč) na lyžařský výcvik. 

Příspěvek bude převeden z účtu KR přímo na účet rodičů sl. 

Chalupové. 

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 6/0/0 = 100 % 

O této věci již bylo hlasováno na Výboru KR 31.01.2018, nicméně 

se hlasování neobjevilo v zápise. 

• Pí Horáková vznesla požadavek na truhláře, který by 

zkompletoval šatní skříňky (sokly, atd.). Kopecký doporučil 

truhláře p. Dufka, který pracuje mj. i pro jeho firmu. 

• Krátká diskuze ohledně příspěvku KR na vymalování tříd prim (v 

objektu ZŠ). Bude řešeno na schůzce v červnu. 

• Proběhla diskuze o dalším příspěvku KR na vybavení školní 

knihovny. Byl navržen příspěvek ve výši 5.000,-Kč. 

Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 6/0/0 = 100 % 

 
Příští schůzka Výboru KR bude ve středu 20.06.2018 v 17:30 hod. 

 

 

Zapsal Roman Kopecký  …………………………………… 

 

Ověřila Magdaléna Horáková …………………………………… 


