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

Datum a čas konání: 18. října 2016 od 18.00 hod   
 
Přítomni: M. Čiháková, M. Hašková, A. Hulešová, M. Rychlá, A. Ondráčková, M. Jaklová, J. Pavlů, 
D. Barnincová, K. Habelová, M. Brožová, M. Jaworská, J. Strnadová, H. Zacharová. 
 
Program: 
 
1. Emailová komunikace. 
2. Kontakty na jednotlivé členy. 
3. Plán aktivit pro rok 2016/2017. 
4. Zpřístupnění dokumentů a účetnictví SRPŠ. 
5. Různé. 
 
Jednání bylo zahájeno 18.00, přítomno 13 členů, tj. schůze výboru byla usnášeníschopná. Zhotovením 
zápisu byl pověřen p. J. Pavlů. 
 
Ad. 1 Výbor diskutoval možnosti emailové komunikace. Shodl se na nutnosti udávání termínu pro 

reakci ostatních členů. Pravidelnou kontrolou emailu a vyřizováním korespondence vůči 
ostatním členům ŠRPŠ byla pověřena pí.  Adéla Ondráčková. 

 
Ad 2. Výbor konstatoval uspokojivý stav získávání kontaktů na členy SRPŠ, zástupci prvních tříd 

zajistí kontakty svých tříd. 
 
Ad. 3. Byl projednán plán aktivit pro rok 2016/2017. Výbor rozhodl pokračovat v úspěšných 

aktivitách z minulého roku. Výbor projednal návrhy aktivit vzešlé z členské schůze — 
konkrétně (1) zřízení odkládacího místa na kola a koloběžky (pořízení stojanu + případné 
pojištění proti krádeži), (2) podpora osvětových exkurzí pro vyšší ročníky se zaměřením na 
společenské a sociální problémy. Za projednání s vedením školy odpovídá pí. Melánie 
Jaklová. 

 
Ad. 4. Výbor projednal způsob zveřejňování dokumentů. Výbor rozhodl, že veškeré písemnosti (z 

posledního roku) související s agendou spolku budou pro členy k nahlédnutí při členských 
schůzích a před konáním třídních schůzek na ZŠ. 

 
Ad. 5. Předseda konstatoval, že rok 2015/2016 byl ve znamení zakládání spolku a řešení 

administrativních úkonů, teď je čas zaměřit se na vlastní činnost spolku. Výbor uvítá veškeré 
podněty k činnosti SRPŠ. Předseda informoval o nevyhovujících podmínkách vedení účtu 
spolku, členové výboru prověří možnosti u jiných bank.  

 
Jednání bylo ukončeno v 19.15. 
 
Zapsal Jiří Pavlů, v Praze dne 18. října 2016.  
Kontrolovala M. Hašková, předseda SRPŠ. 
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