Zápis
z jednání členské schůze Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty Garrigue
Masarykové Lány, konané v době třídních schůzek dne 14.9.2017
od 17 hod. na prvním stupni ZŠ
od 18 hod. na druhém stupni ZŠ
Program:
1. Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Charlotty
Garrigue Masarykové Lány (dále jen Spolek) od 1.9 2016.- 31.8.2017
2. Plánovaný rozpočet pro školní rok 2017/2018
3. Členský příspěvek pro školní rok 2017/2018
4. Odstoupení členky Rady a zvolení nového delegáta třídy /4tř,6tř./

Výkonný orgán - Rada Spolku 2017/2018
1. A třída

Jana Tůmová

1. B třída

Simona Corradiniová

2. A třída

Přemysl Mariaš

2. B třída

Martina Hořejší

3. A třída

Simona Fingerhutová - předsedkyně

3. B třída

Ivana Pokorná

4. třída

Lenka Hošková - pokladník

5.třída

Vendula Jančaříková

6. třída

Denisa Novotná

7. třída

Erika Lincová

8. třída

Marie Čebišová

9. třída

Andrea Klimešová

1. Delegát v zastupující třídě předal členům informace o obsahu schválené účetní závěrky a
výsledku hospodaření spolku za hospodářský rok 1.9 2016.-31.8.2017
2. Delegát v zastupující třídě informoval členy ohledně schváleného plánovaného rozpočtu
pro školní rok 2017/2018
3. Delegát v zastupující třídě informoval členy Spolku ohledně schváleného členského
příspěvku 500,- Kč pro školní rok 2017/2018
4. Delegát z 3.B. paní Ivana Pokorná podala žádost k odstoupení z Rady Spolku. V době
konání příští třídní schůzky bude zvolen nový zástupce třídy, paní Ivana Pokorná bude do
doby zvolení nového delegáta dále zástupcem 3.B.
5. Delegát 4tř. paní Lenka Hošková podala žádost k odstoupení z Rady Spolku a v době
konání třídní schůzky byl zvolen nový zástupce třídy, paní Aneta Worofková, která
hlasováním získala mandát od členů dané třídy.
6. Delegát 6.tř. paní Denisa Novotná podala žádost k odstoupení z Rady Spolku a v době
konání třídní schůzky byl zvolen nový zástupce třídy, paní Tereza Kut, která hlasováním
získala mandát od členů dané třídy

Vzhledem k tomu, že nebylo k uvedenému obsahu programu členské schůze
připomínkováno, delegáti každé třídy členskou schůzi ukončili.
V Lánech 14.9.2017
Zapsala: Simona Fingerhutová

