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Zápis z ustanovující schůze občanského sdružení  

„ Sdružení rodičů pro Kamenku “ 

konané dne 12.4.2011 

 
 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) 

 

Program jednání: 
 

1) Registrace sdružení 

2) Schválení stanov 

3) Volba předsedy 

4) Účetnictví 

5) Volba revizora 

6) Založení běžného účtu 

7) Informace paní ředitelky Mgr. Jaroslavy Burkertové 

 

 

Zápis z jednání: 

 

 

1) Registrace občanského sdružení „Sdružení rodičů pro Kamenku“ proběhla:  Jarmila Heltová oznámila 

přítomným, že „ Sdružení rodičů pro Kamenku “ bylo registrováno na Ministerstvu vnitra dne 20.1.2011 pod 

č. j. VS/1-1/82838/11-R a bylo mu přiděleno IČO: 22906959. Kopie originálu Stanov občanského sdružení 

bude zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

2) Všichni byli seznámeni se stanovami sdružení, stanovy byly odsouhlaseny všemi přítomnými členy, 

nikdo nebyl proti, nikdo neměl námitky ani připomínky, nikdo se nezdržel hlasování. 

  

3) Volba předsedy: 

 Všichni zakládající členové zvolili paní Jarmilu Heltovou za předsedu sdružení. 

Volba místopředsedy: 

Za místopředsedu sdružení byla jednohlasně zvolena paní Pavlína Sadilová. 

 

4) Hospodářem občanského sdružení, který povede jednoduché účetnictví byla zvolena paní Vladimíra 

Kohoutková.  

 

5) Volba revizora: 

 Na základě první předběžné schůzky zástupců jednotlivých tříd, konané v listopadu 2010, byl 

revizorem zvolen pan Michal Titěra. Revizor bude vykonávat dohled nad hospodařením Sdružení rodičů pro 

Kamenku. 

 

6) Založení běžného účtu 

Byla zahájena diskuze o tom, u kterého bankovního domu bude založen účet pro Sdružení. Jako 

nejvhodnější z hlediska doby dostupnosti byla vybrána Poštovní spořitelna, která má pobočku i v 

Čelákovicích. Paní J.Heltová byla pověřena prověřením podmínek při založení běžného účttu u této 

pobočky. K případnému založení běžného účtu občanského sdružení si přizve hospodářku paní 

Vl.Kohoutkovou.  

Právo disponovat účtem (podpisový vzor) budou mít vždy zvolený předseda a hospodář Sdružení. 
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7)      Informace ředitelky školy, paní Mgr. Jaroslavy Burkertové: 
Paní ředitelka informovala přítomné o následujících akcích, které pomůže zprostředkovat škole 

“Sdružení rodičů pro Kamenku“ podle finančních možností: 

- příspěvek na dopravu na školní výlet jednotlivých tříd – suma na třídu 

- odměny vítězům sportovních soutěží, případně úhrada cestovních nákladů při účasti reprezentantů 

školy na sportovních soutěžích 

- nové jednotné dresy pro reprezentaci Kamenky na sportovních soutěžích 

- odměny pro účastníky a vítěze na různých školních olympiádách, případně úhrada cestovních 

nákladů pro ně 

- kamerový systém do šaten z důvodu zabránění ničení a zcizování částí oblečení a ostatních věcí 

- doplnění učebnicového parku, případně učebních pomůcek při vyčerpání přidělených finančních 

prostředků pro tyto účely 

- doplnění pomůcek do odborných učeben - fyzikální a chemické - pro účely názorného předvádění 

laboratorních pokusů 

- keramická pec pro zájmový kroužek. 

 

 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne 12.4.2011 

Zapsala: J.Heltová 

 

  

  

 

  

 

 

 
 


