
 
 
 

1/2 
 

ZÁPIS Č. 1/2018 
ČLENSKÉ SCHŮZE 

SRPŠ při ZŠ 
 

Dolákova, z.s. 

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

Datum a čas konání: 26. března 2018 od 17.30 hod  

Přítomni: viz prezenční listina. 
 
Program: 
1)  Volba výkonného výboru 
2)  Aktuální stav konta SRPŠ 
3)  Zveřejnění aktivit podpořených SRPŠ 
4)  Školní fotografie 
5)  Šatní skříňky 
6) Projekt bezpečné cesty 
7)  Kroužek angličtiny 
8)  Způsob urgování příspěvků 
9) Návrhy dalších aktivit 
10) Různé (diskuze). 
 
Jednání bylo zahájeno 17.30, přičemž nebylo dosaženo kvóra (7 z 18). 17.45 byla členská schůze 
prohlášena dle stanov usnášeníschopnou.. Schůzi řídil předseda sdružení. Zhotovením zápisu byl 
pověřen p. J. Pavlů.  
 
Ad. 1. Do výkonného výboru se nepřihlásil žádný kandidát. Volba nových členů výboru tedy 

neproběhla a předseda zkonstatoval, že do další členské schůze zůstává ve funkci stávající 
výbor. Další postup byl diskutován v bodě 10. 

 
Ad. 2.  Členská schůze vzala na vědomí informaci o finančním stavu sdružení. 
 
Ad. 3.  Členská schůze se shodla na potřebě prezentovat podpořené aktivity. Seznam (viz body 4–7) 

pro zveřejnění na webu ZŠ připraví M. Hašková a A. Hulešová. 
 
Ad. 4. I v tomto roce zaplatí SRPŠ společné fotografie tříd, případné individuální fotografie či malé 

skupiny si budou žáci hradit sami, pokud jim focení umožní ZŠ. SRPŠ doporučí škole pana 
Kučeru, který pravidelně fotí pro MŠ. 

 
Ad. 5.  Přítomní zástupci tříd byli informováni o zjištěných možnostech ohledně realizace šatních 

skříněk. Byl zjištěn odhad nákladů, postup pro podporu projektu z prostředku MČ Praha 8 a 
veškeré podklady byly předány vedení ZŠ, které žádost na MČ podalo. 

 
Ad. 6.  Pí. A. Ondráčková informovala o stavu jednání a postupu v projektu „Bezpečné cesty do 

školy.“ Dle výsledků dotazníkového šetření bylo vytipováno 7 problematických míst, která 
nyní řeší dopravní projektant.(seznam viz níže). Konkrétní řešení budou prezentována na další 
schůzce v květnu. Pí. Ondráčková bude dále informovat o výsledcích z této schůzky. 
Realizaci vybraných opatření, tj. zahájení stavebního řízení apod., lze očekávat v červnu. 
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ZÁPIS Č. 1/2018 
ČLENSKÉ SCHŮZE 

SRPŠ při ZŠ 
 

Dolákova, z.s. 

Další informace: http://www.prazskematky.cz/aktuality/zs-dolakova-a-zs-don-bosco-maji-
zmapovano/ 
 
Vytipovaná místa jsou: 
– Přecházení křižovatky Dolákova × Feřtekova (jižně od ZŠ) 
– Prostor mezi vchody do obou ZŠ včetně křižovatky Dolákova × Hackerova 
– Prostor v okolí MŠ Dolákova v ul. Hackerova 
– Přecházení v okolí křižovatky Feřtekova × Kusého 
– Přecházení ul. Kusého od DDM k ZŠ 
– Přecházení ul. Feřtekova u konečné autobusu 
– Chodník vs. parkování v ul. Dolákova mezi ZŠ a MŠ 

 
Ad. 7.  Pí. A. Ondráčková podala zprávu o kroužku angličtiny, který pro naši školu SRPŠ zajistilo, a 

vysvětlila obtíže provázející platbu nájemného třídy, ve které se kroužek koná. Kroužek 
probíhá zatím úspěšně, děti i rodiče jsou s výukou spokojeni. 

 
Ad. 8.  Urgování příspěvků je bezpředmětné (viz bod 10), bod nebyl projednáván. 
 
Ad. 9.  Byly projednány aktivity do konce školního roku. Plánování dalších aktivit bylo 

bezpředmětné (viz bod 10), bod nebyl projednáván. 
 
Ad. 10. Vzhledem k tomu, že (i) se do výkonného výboru nepřihlásil žádný kandidát, (ii) stávající 

členové nechtějí dále pokračovat, (iii) nízká účast na volební členské schůzi odráží nezájem 
členů o dění spolku, (iv) postoj vedení školy k aktivitám SRPŠ je vlažný, shodli se přítomní 
na rozpuštění spolku.  

 
Usnesení: Členská schůze schvaluje záměr rozpustit sdružení ke konci školního roku, pokud se 
ani v náhradních volbách výkonného výboru nenajde dostatek kandidátů. Členská schůze 
pověřuje dočasný výkonný výbor:  

(a) čerpat prostředky dle schváleného plánu akcí, 
(b) informovat členy SRPŠ prostřednictvím zástupců tříd a také vedení ZŠ o záměru 

rozpuštění spolku, 
(c) svolat v průběhu června členskou schůzi, která bude mít na programu volbu výkonného 

výboru a příp. rozpuštění spolku, nebudou-li kandidáti do orgánů spolku, či nebudou-li 
zvoleni.  

Hlasování: 7–0–0. (návrh byl schválen). 
 
Jednání bylo ukončeno v 19.30 
 
Zapsal Jiří Pavlů, v Praze dne 28. března 2018.  
Kontrolovala M. Hašková, předseda SRPŠ 


