
Zápis z 5. 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

konaného 10.9.2018 od 20,00 hod.

Přítomni: Marie Foltánková, Kateřina Preislerová Štolcová, Lucie Diasová Vejvodová, Martin 

Pačovský

Hosté: Jana Řezníčková

Organizace oslav 100let republiky

Členové  představenstva  diskutovali  možnost  organizovat  oslavy  100  let  republiky  v

Ondřejově.  Případnou  pomoc  a  spolupráci  předběžně  přislíbily:  základní  škola,  mateřská

škola, obecní úřad.

Předběžný program vytvořila na základě schůzky se zástupci základní školy a paní Vlnasovou

Marie Foltánková. Další jednání se vedou průběžně.

Je třeba zajistit mj.:  výsadbu Lípy svobody,  pódium, ozvučení,  hudbu,  stánky,  občerstvení,

kostýmy pro živý obraz a historickou módní přehlídku, vystoupení dětí ze ZŠ, mateřské školy,

ohňostroj,  lavice, popelnice na odpad,  uzavření ulic  v okolí  náměstí v době konání oslavy,

výstavu  fotografií,  dílničky pro  děti,  propagaci,  vystoupení  dětí –  Česká beseda,  náhradní

prostor pro případ špatného počasí,…

Předpokládaný rozpočet z pokladny spolku: do 30 000,- Kč

Spolek ŠKAMNA Ondřejov zorganizuje ve spolupráci s dalšími subjekty oslavu výročí 100 let

republiky s rozpočtem z nákladů spolku do výše 30 000,- Kč.

Počet platných hlasů: 4

PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

Návrh na organizaci oslav 100 let republiky spolkem byl přijat.

Příspěvek škole na nákup odměn pro vybrané žáky

Spolek  proplatil  v souladu  s odsouhlasenými  pravidly  (viz  zápis  z představenstva  ze  dne

14.6.2018) tyto účtenky:

Paní učitelka Machová: 457,- Kč

Paní učitelka Staňková: 438,- Kč

Paní učitelka Potměšilová: 338,- Kč

Paní učitelka Kieferová: 495,- Kč

Celkem:  1 728,- Kč.

Příspěvek  škole  na  nákup  plátěných  tašek  a  pochutin pro  vítání  prvňáčků  při  zahájení

nového školního roku 2018/2019.

V souladu s přijatým usnesením představenstva (viz zápis z 2. hlasování představenstva mimo

zasedání  konaného  elektronicky  od  31.8.2018)  spolek  proplatil  nákup  plátěných  tašek  a

pochutin za celkem 1 367,- Kč.

Pořádání valné hromady spolku

Představenstvo diskutovalo přípravu valné hromady spolku v novém školním roce 2018/2019.

Navržený termín konání: úterý 9.10.2018 od 18 hod. Dále byl diskutován a navržen program



valné hromady. Předseda představenstva vyzve členy spolku e-mailem k zaslání navržených

bodů programu. Pozvánku s programem je třeba zveřejnit předepsaným způsobem (e-mail

členům, zveřejnění na webových stránkách spolku) nejpozději ve středu 19.9.2018.

Jiné

Představenstvo  vzalo  na  vědomí  informaci  hospodářky  o  vyúčtování  nákladů  a  příjmů

spojených s organizací plesu.

Zapsal: M. Pačovský

V Ondřejově dne 14.9.2018


