
Zápis z 2. jednání představenstva  
ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov (Spolek ŠKAMNA Ondřejov)  
se sídlem Nám. 9 května, Ondřejov, 251 65, IČ: 227 31466 konané 18.1.2018 v 18 hod. 

 
Přítomní: PharmDr. Martin Pačovský, Mgr. Lucie Diasová Vejvodová, Mgr. Marie Foltánková,  
  Ing. Kateřina Preislerová Štolcová, Marie Fuchsová. 
 
Kontrola úkolů z předchozích jednání 
Předseda představenstva informoval o podání návrhu na zápis změn ve spolkovém rejstříku na začátku prosince 
2017. Změna byla provedena až na konci ledna 2018. 
Změna dispozičních práv k bankovnímu účtu bude provedena v únoru 2018.  
 

1. Doprava na Lyžařský výcvik 10.000 Kč 
Dne 15.1.2018 byla doručena žádost o poskytnutí finančního příspěvku na dopravu na lyžařský výcvik 7. třídy ZŠ 
Ondřejov ve výši 10.000 Kč. Zajišťuje Mgr. Štosová Eva. 

 Počet platných hlasů: 5  PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 
 Návrh na proplacení celé částky za dopravu byl jednomyslně přijat. 
 
2. Odměny na Recitační a pěveckou soutěž 1.500 Kč 

Dne 14.1.2018 byla podána žádost o příspěvek na odměny (knížky) na Recitační a pěveckou soutěž pro žáky  
1. stupně, která je naplánována na 14.3.2018. Požadovaná částka je cca 1.500 Kč. Zajišťuje Jana Potměšilová.  

 Počet platných hlasů: 5  PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 
 Návrh na proplacení celé částky na odměny byl jednomyslně přijat. 
 
3. Seznam pomůcek k zakoupení do školy ve výši cca 12.400 Kč 

Dne 14.1.2018 byl obdržen seznam pomůcek k zakoupení od školy bez konkrétního popisu a bez cen. 
 Seznam je přílohou tohoto zápisu.  
 Vzhledem k budoucím výdajům na připravovaný ples v květnu, bylo navrženo, aby se ponechala finanční rezerva 

a proplatily se pomůcky v částce cca 12.400 Kč. Proplacení dalších pomůcek bylo odloženo.  
Rovněž bude požádáno o konkretizaci položek z důvodu přesného určení ceny. 

 Po diskuzi o potřebnosti jednotlivých položek na seznamu a finančních možnostech spolku byly navrženy  
k proplacení tyto položky: přenosné varhany, glóbus 5 ks, abeceda – nástěnný obraz (1. tř.),  
nástěnný obraz – pohádka (1.tř.), roční období – knihy od autorky Dagmar Šottnerové 6 ks (1. tř.), karty na zeď 
se vzory podstatných jmen, preparační sada na laboratorní práce (přírodopis), PC učebna – sluchátka 17 ks.  
Seznam skutečně zakoupených položek se bude řídit výše uvedenou schválenou výší daru a skutečnými cenami 
konkrétních pomůcek. 
Počet platných hlasů: 5  PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

 Návrh na finanční limit daru pro proplacení výše uvedených pomůcek byl jednomyslně přijat. 
 

4. Navrženo zapojení spolku do nového projektu 
Projekt Stromy svobody - výsadba lípy a oslava vzniku samostatného ČS státu (www.stromysvobody.cz).  
Po domluvě s obcí bude termín přizpůsoben. 
Počet platných hlasů: 5  PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 

Návrh na zapojení spolku do projektu byl jednomyslně přijat. 
 

5. Dotace z rozpočtu obce Ondřejov pro rok 2018 – 5.000 Kč 
Návrh Ing. Kateřiny Preislerové Štolcové na projednání dotace poskytnuté z rozpočtu obce Ondřejov pro  
rok 2018. Výše požadované dotace byla navržena na 5.000 Kč. 
Počet platných hlasů: 5  PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0 
Návrh výše dotace byl jednomyslně přijat. 
 

6. Organizace činností ke školnímu plesu, který bude uskutečněn 25.5.2018. 
Objednána kapela stejná jako v předchozím roce. Zarezervován sál v SKC.  
Projednána cena za vstupenku k sezení 150 Kč a 80 Kč ke stání. 

 
V Ondřejově dne 6.2.2018      Zapisovatel: Marie Fuchsová  

http://www.stromysvobody.cz/


Seznam pomůcek k zakoupení do školy: 

  

1x přenosné varhany      

1x přenosný vizualizér 

 sušák na výkresy 

5x  globus 

1x zpětný projektor (4. B)   

1x     abeceda - nástěnný obraz (1. tř.) 

1x nástěnný obraz – pohádka (1. tř.) 

 roční období - knihy 

1x karty na zeď se vzory podstatných jmen 

12x   Pravidla českého pravopisu 1. stupeň 

8x     školní mikroskop (přírodopis) 

1x promítací plátno (fyzika) 

 preparační sada na laboratorní práce (přírodopis) 

17x PC učebna – sluchátka 

 Hv – Orffovy nástroje 

   

 

              

  

 


