
Zápis z 6. 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 19.11.2018 od 20,00 hod. 

Přítomni: Marie Foltánková, Kateřina Preislerová Štolcová, Lucie Diasová Vejvodová, Jana 
Sloupová, Martin Pačovský
Hosté: Jana Řezníčková 

L. Diasová Vejvodová informovala o přípravě podání změn v představenstvu a ve stanovách 
(schváleno valnou hromadou konanou 9.10.2018) do veřejného rejstříku.

M. Pačovský a K. Preislerová informovali o stavu platby členských příspěvků na šk. rok 2018/2019 
– dle valnou hromadou schválené změny stanov je nutno zaplatit členský příspěvek do 30.11. 
daného kalendářního roku. M. Pačovský zašle e-mail členům, kteří dosud nezaplatili s výzvou k 
zaplacení.

Účast spolku na třídních schůzkách 29.11. 2018: vzhledem k nutné účasti členů představenstva ve 
třídách dětí bude účast spolku omezena jen na stolek s plakátem a umístěním papírových přihlášek 
(tj. bez osobní účasti členů spolku u stolku). Zařizuje M. Foltánková + J. Sloupová.

Další plánované akce:
diskutována účast na předvánoční výstavě 24.11.2018 – vzhledem k termínu konání výstavy a 
zaneprázdnění členů představenstva navrženo se výstavy neúčastnit.

Počet platných hlasů: 5  PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 

Návrh neúčastnit se letos vánoční výstavy ve škole byl jednomyslně přijat.

Spolek se bude účastnit akce Oživlý betlém, která se koná 20.12.2018. Třeba zapůjčit z Ladova 
kraje malý stánek, ze školy stůl, elektřina, osvětlení (Dalin), vánoční světýlka. Jednání se školou – 
M. Foltánková. Příprava pohoštění: vánoční štoly (H. Schwartzová), perníčky (J. Vrzáčková), 
paštika, pomazánka, placky, cukroví, čaj, punč, termo kelímky (L.Diasová)

Diskutovány oslavy 30. výročí 17. listopadu 1989, příp. spoluúčast na Ondřejovských slavnostech –
závisí na plánovaných aktivitách obce. Spolek se případně připojí. Možnost uložení pamětních 
předmětů ke kořenům Lípy svobody (pamětní kniha – nechat kolovat mezi občany Ondřejova, 
pamětní medaile, Ozvěny, noviny, ….).

Masopustní oslavy v Ondřejově – nutné časově náročné přípravy, odloženo.

Navržena organizace helloweenských oslav pro děti v Ondřejově na konci 10/2019. 

Navržena organizace praktické ukázky a „semináře“ Řez ovocných stromů na jaře 2019 s účastí 
profesionálního zahradníka (Martin Novotný) pro členy spolku. Je třeba zjistit zájem. Zajišťuje M. 
Pačovský.

M. Pačovský informoval o darech pro ZŠ – členka spolku paní Hana Zichová darovala škole 
mikroskop, další mikroskop chce škole darovat společnost VWR, která se o potřebě školy 
dozvěděla ze stránek spolku. Spolek zprostředkoval spojení školy a firmy VWR.

Zapsal: M. Pačovský, 21.11.2018


