
 

1 

 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou  

Zápis ze setkání zástupců tříd dne 20. 11. 2017 

 

 

1. Setkání zástupců tříd Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou bylo zahájeno na místě: 

školní knihovna ZŠ Pod Marjánkou, dne 20. listopadu, v 17.30 hodin. Setkání bylo 

svoláno e-mailovou pozvánkou doručenou zástupcům tříd, kteří byli zvoleni za činnosti 

Obecně prospěšné společnosti Pod Marjánkou, jež v minulém školním roce ukončila svou 

aktivitu.  

 

2. Setkání zástupců tříd zahájila ředitelka ZŠ Pod Marjánkou, paní Marcela Zavadilová, 

která přítomné informovala o ukončení činnosti Obecně prospěšné společnosti Pod 

Marjánkou (dále jen „OPS“). Po ukončení zůstalo na účtu OPS celkem 177.909,97 Kč. 

OPS tuto částku darovala škole darovací smlouvou, kterou schválil zřizovatel školy. 

V darovací smlouvě bylo třeba určit účel daru (podmínka schválení smlouvy). Cca ½ 

darovaných prostředků bude použita na oslavu 60. výročí založení ZŠ Pod Marjánkou, 

druhá ½ je určena na další účely přesně uvedené v darovací smlouvě.  

 

Paní Marcela Zavadilová požádala přítomné rodiče o vyjádření, zda souhlasí s žádostí 

školy o změnu účelu daru, tj. s tím, zda mohou být darované prostředky případně použity i 

za jiným účelem, pokud se ukáže, že je nebude možno použít k účelu schválenému ve 

smlouvě. S tímto návrhem přítomní vyslovili souhlas, nikdo nevznesl žádný protest.   

 

3. Paní ředitelka předala slovo panu Marku Knechtovi, který přítomné zástupce tříd 

informoval o založení Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou (dále jen „Spolek“), jenž 

bude navazovat na dřívější činnosti OPS. Spolek byl založen 3 zakladateli, kterými jsou: 

Marek Knecht, Radim Mařík, Svatava Hübnerová. Zakladatelé Spolku jsou dle stanov 

Spolku současně členy předsednictva Spolku jako jeho statutárního orgánu. Zakladateli 

byl podán návrh na zápis Spolku do veřejného rejstříku, který bude proveden během 

několika dnů. 

 

Pan Marek Knecht přítomné dále informoval o zásadních záležitostech Spolku. Členství 

Spolku je dobrovolné, členem Spolku se může stát rodič žáka navštěvujícího školu v 

daném školním roce, přičemž členství vzniká zaplacením členského příspěvku. Rodič více 

žáků platí členské příspěvky odpovídající jejich počtu. Po provedení zápisu Spolku do 

veřejného rejstříku bude založen bankovní účet Spolku, na nějž budou vloženy členské 

příspěvky vybrané zástupci tříd v jednotlivých třídách. O tomto budou zástupci tříd 

informováni e-mailem. Kontaktní e-mail Spolku, na nějž lze zasílat veškeré dotazy, 

návrhy, připomínky atd. je: spolekpodmarjankou@seznam.cz. Stanovy Spolku jsou již 

nyní k dispozici na internetových stránkách školy. Výše členského příspěvku pro školní 

rok 2017/2018 byla stanovena na 300, - Kč.  

 

Přítomní vzali na vědomí informace o založení Spolku, stanovené výši členského 

příspěvku pro školní rok 2017/2018 a schválili jmenování zakladatelů spolku do funkcí 

členů předsednictva Spolku. 

 

4. Přítomnými vznesen dotaz, zda je nutné ve školním roce 2017/2018 vybírat členský 

příspěvek, když zbyly prostředky z činnosti OPS, které byly darovány škole. K tomu pan 

Marek Knecht uvedl, že ano, neboť na účtu Spolku nejsou momentálně žádné prostředky, 

peníze z OPS byly převedeny na školu, nicméně není jisté, zda budou moci být všechny 
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použity, tak jak byly předběžně schváleny účely použití. Je plánována například oprava 

školního hřiště, na níž by Spolek chtěl přispět. K tomuto dotazu doplňuje ředitelka školy, 

paní Marcela Zavadilová, jaké aktivity se například platily v minulých letech z příspěvků 

OPS: 

- Mikulášské balíčky do družiny, 

- Vánoční bruslení, 

- Rozloučení žáků 9. tříd, 

- Sportovní dny, 

- Permanentka do ZOO, 

- Sociální výpomoc, 

- Doprava pro děti, které nedosáhly na grant MČ Prahy 6. 

- Interaktivní tabule.         

  

5. Závěrem paní Marcela Zavadilová informovala přítomné o probíhajících volbách do 

školské rady a požádala je o zajištění informování ve třídách. 

 

6. Setkání zástupců tříd bylo ukončeno v 18:00.  

 

 

 

V Praze dne 20. 11. 2017 

 

 

 

Příloha: 

- Listina přítomných 

 

 

 

Zapsala: Svatava Hübnerová 

 


