
Místo konání: sborovna ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8, 181 00.  

Datum a čas konání: 18. října 2016 od 17.00 hod  
 
Přítomni: viz prezenční listina. 
 
Program: 
1. Finanční stav. 
2. Vyúčtování za rok 2015/2016. 
3. Návrhy možností financování dalších aktivit a darů pro žáky. 
4. Zástupci tříd. 
5. Různé. 
 
Jednání bylo zahájeno 17.00, přičemž nebylo dosaženo kvóra. 17.15 byla členská schůze prohlášena 
dle stanov usnášeníschopnou. Zhotovením zápisu byl pověřen p. J. Pavlů. 
 
Ad. 1 Pokladník předložil pokladní knihu a konstatoval finanční stav spolku — zůstatek na 

bankovním účtu, zůstatek pokladny a odvedené příspěvky za rok 2015/2016 a částečně i 
2016/2017.  

 
Ad 2. Byla přednesena zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2015/2016 a zhodnoceny 

nejvýznamnější akce, na které spolek přispěl.  
Usnesení: Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření ve školním roce 2015/2016. 

Hlasování: 12–0–0. (návrh byl schválen). 
 
Ad. 3. Z řad účastníků členské schůze vzešlo několik podnětů pro další aktivity SRPŠ. ¨ 
Usnesení: Členská schůze ukládá výkonnému výboru zvážit jednotlivé návrhy aktivit a 
případně zajistit jejich realizaci. 

Hlasování: 12–0–0. (návrh byl schválen). 
 
Ad. 4. Byl konstatován aktuální stav volených zástupců tříd — členů výkonného výboru. Třídy III.B 

a V.A zatím neposkytly jméno svého zástupce. Členská schůze vyzývá členy SRPŠ 
v dotčených třídách, aby zvolili svého zástupce. 

 
Ad. 5. Informace — členská schůze ukládá výkonnému výboru zajistit pravidelné informace na 

webových stránkách SRPŠ (ZŠ), zejména pak zápisy členských schůzí a jednání výboru a 
dále aktuální zprávy o činnosti a aktivitách SRPŠ. 

Usnesení: Členská schůze ukládá výkonnému výboru zajistit pravidelné informace na 
webových stránkách SRPŠ (ZŠ). 

Hlasování: 12–0–0. (návrh byl schválen). 
Jednání bylo ukončeno v 17.55 
 
Zapsal Jiří Pavlů, v Praze dne 18. října 2016.  
 
Kontrolovala M. Hašková, předseda SRPŠ 
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