
Sdružení rodičů a přátel školy při Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické 

Uherské Hradiště, z. s. 

 

Zápis z členské schůze 
Datum konání:  18. dubna 2018 

Přítomni: 

PhDr. Soňa Juračková – předseda spolku  

Ing. Hana Kročová – místopředsedkyně spolku  

Ing. Josef Dvořáček – předseda revizní komise 

Romana Bělovská – pokladník 

Členové spolku – 21+1 nově přijatý (viz. prezenční listina)  

Hosté – 3 (viz. prezenční listina 

Ing Jaroslav Zatloukal – ředitel školy, host  

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2017 

3. Návrh rozpočtu na rok 2018, schválení výš rodičovského příspěvkup  

4. Informace ředitele školy 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

Ad. 1 

Předsedkyně sdružení, PhDr. Soňa Juračková, zahájila jednání - přivítala všechny přítomné a 

seznámila s programem členské schůze. Do programu byly se souhlasem všech přítomných 

vloženy dva nové body – doplňující volby člena revizní komise a přijetí nové členky za 

stupující třídu 3. E – paní Ivanu Prachařovou. Všichni členové obdrželi kopie dokumentů 

k projednání a schválení a také stručný výpis ze stanov. 

Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky.  

 

Ad. 2 

Proběhlo hlasování o přijetí nového člena spolku – paní Ivany Prachařové – schváleno 21 

hlasy 21 přítomných členů. Další hlasování již proběhne v počtu 22 přítomných členů. 

 

Ad. 3 

Proběhly doplňující volby 1 člena revizní komise za paní Šilerové, která ukončí členství 

z důvodu ukončení studia syna. Jako jediný kandidát byl navržen p Jan Zbořil. 

Schválen 21 hlasy přítomných členů, 1 člen se zdržel hlasování. 

  



Ad. 4 

Členové spolku byli seznámeni se  Zprávou o hospodaření za rok 2017 (viz. příloha). Byla 

nabídnuta možnost nahlédnout do detailního přehledu pohybů finančních prostředků. 

Zpráva o hospodaření byla vzata na vědomí bez připomínek 22 hlasy přítomných členů.  

 

Ad. 5 

Přítomní byli seznámeni se Zprávou o čerpání rozpočtu za rok 2017 (viz. příloha). 

Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2017 byla vzata na vědomí bez připomínek. 

Dále byl projednán a schválen Návrh rozpočtu na rok 2018 (viz. příloha). 

Dokument byl jednohlasně schválen 22 hlasy 22 přítomných členů. 

V dalším jednání byla projednána výše a způsob placení rodičovských příspěvků. Návrh zněl, 

aby byl zachován dosavadní model: výše 400 Kč, jednorázová platba na celou dobu studia, 

možnost vystavení darovací smlouvy a vrácení poměrné části příspěvku v případě 

předčasného ukončení studia. Příspěvky z fondu jsou vypláceny pouze v případě, že žák bude 

mít  zaplaceny rodičovské příspěvky v plné výši. Toto se netýká mimořádných případů, kdy 

žák má nastaven splátkový kalendář.  

Návrh byl přijat a jednohlasně schválen 22 hlasy přítomných členů. 

 

Ad. 6 

Ředitel školy poděkoval všem členům spolku za ochotu spolupracovat se školou a pomoci 

vytvářet kvalitní studijní prostředí pro žáky. Zdůraznil, jak velkou roli hrají v tomto procesu 

finanční příspěvky rodičů a sponzorů. Zmínil úspěchy žáku v soutěžích v jednotlivých 

oborech. 

Dále všechny přítomné seznámil se studijními výsledky jednotlivých tříd a ročníků, zmínil se 

o organizací maturit a konci školního roku.  

Požádal členy spolku o podporu při získávání souhlasu rodičů nezletilých žáků zveřejňovat 

fotografie a některé osobní údaje  za účelem prezentace úspěchů žáků školy na veřejnosti. 

 

Ad. 7 

Předsedkyně spolku ukončila jednání členské schůze a poděkovala všem přítomných za 

zájem o dění ve škole. Další jednání proběhne v listopadu. 

 

Přílohy:  Zpráva o hospodaření za rok 2017, Čerpání rozpočtu v roce 2017 

    Návrh rozpočtu na rok 2018 

     Prezenční listina členů a hostů 

                 Přehled pohybů finančních prostředků za rok 2017          

 

 

 

Uherské Hradiště 18. dubna 2018 

Zapsala: PhDr. Soňa Juračková, předsedkyně SRPŠ při SŠPHZ UH, z. s. 


