
 Zápis ze schůze výboru  sdružení  při ZŠ Jiráskovo náměstí 
konané dne 14. 10. 2011 

 
Přítomni:  Kateřina Horecká 
                Jitka Heltová 
                Marie Dušánková 
                Radek Vencl 
                Adéla Zahradníčková 
Host:      Alena Hradílková, ředitelka školy 
 
Program: 1) Projednání výsledků hospodaření za minulý školní rok 
                 2)  Rozpočet na školní rok 2011/12 
                 3) Dar škole 
                 4) Seznámení s Výroční zprávou školy 
                 5) Příprava Valné hromady. 
                 6) Společenský večer školy. 
 
1/  Seznámení se současným stavem finančních prostředků na účtu sdružení . 
Celkový zůstatek do školního roku 2011-2012 je 45 451,84 Kč, z toho je v pokladně 2 994,- 
Kč a  na BÚ je 42 457,84 Kč.  Dále na termínovém vkladu je 91 631,29 Kč, který se také 
převádí do školního roku 2011– 2012. 
 
2/  Návrh rozpočtu. Zdrojem i nadále bude roční příspěvek 100 Kč na jednoho člena 
sdružení, příjem z pořádaných sběrů papíru, pomerančové kůry, víček a  kaštanů . 
Návrh čerpání na jednotlivé akce bude součástí  rozpočtu. 
 
3/ Sdružení  poskytne dar škole na zakoupení přenosného dataprojektoru a dále na zakoupení 
sady dresů na sportovní soutěže. Členové sdružení se do týdne podívají na internet na 
nabídku propagačních materiálů pro školu. Paní vychovatelka Heltová s paní učitelkou 
Horeckou je z prostředků sdružení v částce 10000 Kč zakoupí. Na mimořádné školní akce 
/Vánoce, Velikonoce, Den dětí, Martin,  masopust , karneval , ukončení školy atd./ přispěje 
sdružení dle rozsahu částkou od 500 Kč výše dle rozsahu akce. Další příspěvky se budou 
poskytovat dle rozpočtu, který bude vyvěšen ve sborovně, aby se mohli všichni vyučující 
vyjádřit a navrhnout drobné úpravy. Sdružení doporučuje organizátorům využívat co 
nejvíce možností čerpat finanční prostředky z podávaných grantů. 
 
4/ Výroční zpráva školy bude do konce října dopracována. 
 
5/ Sdružení svolává na 7. února 2012. Valnou hromadu, kde budou členové seznámeni se 
zprávou o činnosti a výsledky hospodaření a proběhnou nové volby. 
 
6/ Sdružení se bude podílet a organizovat Společenský večer, který bude 20. ledna 2012. 
 
 
                                                                 Zapsala:  Marie Dušánková 
 
 
 
V Hradci Králové 17. 10. 2011  
Zápis ověřila: K. Horecká 


