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

Uherské Hradiště, z. s. 

 

Zápis z členské schůze 
Datum konání:  22. listopadu 2017 

Přítomni: 

PhDr. Soňa Juračková – předseda spolku  

Ing. Hana Kročová – místopředsedkyně spolku  

Ing. Josef Dvořáček – předseda revizní komise 

Romana Bělovská – pokladník 

Ing Jaroslav Zatloukal – ředitel školy (nečlen spolku) 

Členové spolku – 21(viz. prezenční listina)  

Uchazeči o členství – 9 (viz. listina uchazečů) 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hlasování o přijetí nových členů 

3. Informace o čerpání rozpočtu, rodičovské příspěvky 

4. Informační blok ředitele školy 

5. Diskuze 

6. Závěr 

 

Ad. 1 

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

seznámila s programem jednání.  

Nikdo z přítomných neměl k programu připomínky. 

Pí Bělovská předala všem přítomným členům dokument informující o čerpání rozpočtu SRPŠ 

při SŠPHZ UH, z.s. v roce2017.  

Členové spolku a uchazeči o členství se podepsali do prezenční listiny. 

 

Ad. 2 

Členové spolku individuálně hlasovali o přijetí nových členů do spolku, cca 9 nových členů.  

Členská základna je tedy v současné chvíli 38 členů. 

9 uchazečů o členství bylo přijato za členy bez výhrad, jednohlasně schváleni.  

 

Ad. 3 

PhDr.  Soňa Juračková seznámila všechny přítomné s aktuálním stavem čerpání rozpočtu (viz. 

příloha) a výši přijatých rodičovských příspěvků. 

Nikdo z přítomných neměl k rozpočtu připomínky. 

  



Ad. 4 

Ředitel školy seznámil všechny přítomné s Výroční zprávou SŠPHZ UH za školní rok 2015 – 

2016, a to formou prezentace.  

Všichni přítomní přijali informace o výroční zprávě bez připomínek.  

 

Ad. 5 

V diskuzi byli členové informováni o stavu vybírání rodičovských příspěvků a o možnostech 

čerpání finančních prostředků z rozpočtu – podpora vzdělávání formou výukových dnů, 

nákupu učebních pomůcek, kroužků pro žáky apod. Ředitel školy poděkoval SRPŠ za finanční 

podporu a možnost investovat finanční prostředky do zkvalitňování studijního prostředí ve 

škole a také podporu mimovýukových aktivit žáků. 

Dále se hovořilo o konání 25. ročníku Plesu středoškoláků 16. 2. 2017. Členové spolku byli 

požádáni o podporu této společenské události a pomoc při zajištění tomboly. 

 

Ad. 5 

PhDr. Soňa Juračková ukončila jednání. Další jednání proběhne v dubnu. 

 

Přílohy:  Čerpání rozpočtu v roce 2017 

     Prezenční listina  

                 Listina uchazečů o členství ve spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uherské Hradiště 22. listopadu 2017 

 

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


