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Spolek rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou   

Zápis ze setkání zástupců tříd (zasedání výboru spolku) dne 23. 4. 2018 

   

1. Setkání zástupců tříd, tj. zasedání výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod Marjánkou bylo zahájeno 

na místě: školní knihovna ZŠ Pod Marjánkou, dne 23. dubna, v 17:20 hodin. Zasedání bylo svoláno 

e-mailovou pozvánkou doručenou zástupcům tříd - členům výboru Spolku rodičů a přátel ZŠ Pod 

Marjánkou (dále jen „Spolek“). 

 

2. Zasedání výboru Spolku zahájil předseda Spolku, pan Marek Knecht. Pan Marek Knecht informoval, 

že i v budoucnu budou zasedání začínat už v 17:20, aby byl dostatek času na projednání všech 

záležitostí. Dále pan Marek Knecht poděkoval přítomným členům výboru Spolku (zástupcům tříd) 

za již udělený souhlas se zakoupením projektorů a plátna za cca 50.000, - Kč, který byl udělen 

zástupci tříd per rollam (lhůta k vyjádření byla do 29. 3. 2018). 

 

3. Pan Marek Knecht předložil přítomným Souhrnnou žádost o finanční příspěvek Spolku do konce 

školního roku 2017/2018, která byla podána Spolku ředitelkou školy, paní Marcelou Zavadilovou, 

dne 22. 2. 2018. Z položek na žádosti již bylo výborem schváleno zakoupení dataprojektorů a 

elektronické plátno (souhlas udělen per rollam - viz předchozí bod tohoto zápisu). Přítomnými bylo 

schválenou případné navýšení částky na zakoupení dataprojektorů a elektronického plátna o 10%. 

 

4. Dále pan Marek Knecht požádal přítomné o dodatečné schválení finančního příspěvku na již 

proběhlý Den Země pro 1. až 8. ročník v hodnotě 11.950, - Kč. Poskytnutí příspěvku bylo dodatečně 

schváleno nadpoloviční většinou přítomných (pro: 20 hlasů). 

 

5. Pan Marek Knecht informoval o stavu účtu Spolku, na němž je cca 130.000, - Kč, z čehož cca 50.000, 

- Kč bude zaplaceno za dataprojektory a elektronické plátno. Peníze na účtu Spolku jsou tvořeny 

výhradně členskými příspěvky za školní rok 2017/2018 (většina tříd již příspěvky zaplatila). 

 

6. Ředitelka ZŠ Pod Marjánkou, paní Marcela Zavadilová, přítomným předložila vyúčtování daru 

poskytnutého OPS při skončení její činnosti darovací smlouvou. Částka 177.909, - Kč byla použita 

na tyto účely:  

  

- 27 dortů (oslava 60. let založení ZŠ Pod Marjánkou) …… 49.400, - Kč  
- Trička pro 9. ročník ……………………………………………………….  6.869, - Kč  
- Reklamní předměty ………………………………………………………52.971, - Kč 
- Sportovní dny ……………………………………………………………….10.000, - Kč 
- Vánoční bruslení ……………………………………………………………. 6.000, - Kč 
- Vánoční balíčky pro ŠD ………………………………………………… 10.000, - Kč 
- Sociální výpomoc …………………………………………………………..  3.000, - Kč 
 
Celkem použito:  ... 138.240, - Kč 
Zbývá:  .................... 39.669, - Kč 

Plán: grant pro děti mimo MČ Praha 6 (Holandsko - 2x, Švýcarsko)   
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7. Vyúčtování daru poskytnutého OPS při skončení její činnosti darovací smlouvou bylo přítomnými 

zástupci tříd vzato po krátké diskusi na vědomí. 

 

8. Zasedání výboru Spolku bylo ukončeno v 18:00.   

   

V Praze dne 23. 4. 2018  

  

  

Zapsala: Svatava Hübnerová  

 


