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Zápis ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel školy 
při Střední zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s.                              

 

Datum konání schůze: 11. ledna 2022 

 

I. 

Dne 11. ledna 2022 se uskutečnila ustanovující schůze Rady Spolku rodičů a přátel školy při Střední 
zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s. (dále jen "spolek") za účasti členů uvedených na připojené 
prezenční listině.  

Ustanovující schůzi zahájila svolavatelka paní Libuše Lexová a seznámila přítomné členy s dosavadní 
činností SRPŠ a s potřebou upravit status v souladu s platnými právními normami, především 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu 

 

II. 

Program schůze 

Na programu jednání členské schůze Rady byly tyto body: 

1. Úvodní informace – předsedkyně SRPŠ a zástupce vedení školy 
2. Zpráva o hospodaření za školní rok 2020/2021 
3. Schválení změny názvu a nových stanov SRPŠ (dle občanského zákoníku) 
4. Volba nového výboru  
5. Plán činnosti pro školní rok 2021/2022 a schválení příspěvků na aktivity školy 
6. Různé 

 

     Všichni přítomní členové jednomyslně schválili:  

a) schválení programu schůze Rady spolku – bez připomínek, schváleno - 100 % hlasů 
přítomných členů 

b) schválení zapisovatele, a předsedajícího: 

paní Michaela Kotlárová – zapisovatel 

             paní Michaela Burdková – předsedající 

- schváleno 100 % hlasů přítomných členů 

c) schválení ověřovatele zápisu – paní Lucie Hanušková – schváleno 100 % hlasů přítomných 
členů 
 

Předsedající konstatovala přítomnost 13 členů Rady, čímž prohlásila schůzi za 
usnášeníschopnou. 
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III. 

Schválení hospodaření za školní rok 2020/2021 

Mgr. Vladimíra Šikýřová přednesla přítomným členům zprávu o hospodaření SRPŠ v letech 2020 
a 2021   včetně    zprávy    o aktuálním stavu finančních prostředků spolku a předložila obratovou 
a zůstatkovou předvahu k 30.6.2020. 

Rada konstatovala, že předložené podklady nejsou relevantní a požádala o předložení účetní 
závěrky SRPŠ k 31.12.2021 a tímto bodem se bude zabývat na příští schůzi Rady. 

 

IV. 

Návrh znění stanov a názvu Spolku 

Název Spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s. 

 

a) Schválení názvu Spolku rodičů a přátel školy při Střední zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, 
z.s. – schváleno 100 % přítomných hlasů  

 

b) Schválení znění stanov Spolku – schváleno 100 % přítomných hlasů 

Předsedající tedy konstatovala, že předložené stanovy Spolku rodičů a přátel školy při Střední 
zdravotnické škole, 5. května, Praha 4, z.s. byly bez připomínek schváleny. 

 

V. 

Volby orgánů Spolku 

1) Na základě návrhu přítomných byli navrženi na následující období níže uvedení kandidáti do 
Výboru spolku, jenž je zároveň statutárním orgánem spolku, v souladu s článkem IV. 
odstavcem 3 Stanov spolku a bylo hlasováno takto:  

 

Předseda Spolku:  

Michaela Burdková – „pro“ hlasovalo 92 % přítomných hlasů, zdrželo se 8 % přítomných hlasů 

 

Místopředseda Spolku: 

Michaela Kotlárová - „pro“ hlasovalo 92 % přítomných hlasů, zdrželo se 8 % přítomných hlasů  

 

Místopředseda Spolku: 

Lucie Hanušková - „„pro“ hlasovalo 85 % přítomných hlasů, zdrželo se 15 % přítomných hlasů  

 

2) Hlasování o členech revizní komise dle článku IV. odst. 3 Stanov spolku bude projednáno na 
další schůzi.   
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VI. 

Plán činnosti spolku pro školní rok 2021/2022 a schválení příspěvků na aktivity školy  

Předsedající přednesla přítomným plán činnosti spolku pro aktuální školní rok a dále přednesl 
a požadavky Střední zdravotnické školy, 5. května, Praha 4, vůči spolku na financování jednotlivých 
aktivit, na nákup sportovních potřeb apod.  

 

Následně nechal o jednotlivých požadavcích hlasovat „per parte“: 

 

SCHVÁLENO    

Žadatel Požadavek Částka v Kč Schváleno 

škola 2x sodobar + příslušenství 74 226,00 ANO 

francouzský jazyk, obor 
Zdravotnické lyceum 

vstupné, ceny, knihy  
8 900,00 ANO 

obor Bezpečnostně-právní činnost kurz, soutěže, exkurze 49 500,00 ANO 

obor Kosmetické služby 
soutěže, kostýmy, líčidla vstupné na 
veletrh 40 000,00 ANO 

tělesná výchova soutěže, vstupné, pomůcky 35 000,00 ANO 

psychologická olympiáda 
občerstvení, ceny, ubytování + 
doprava v celorepublikovém kole 7 000,00 ANO 

anglický jazyk – konverzační soutěž ceny do soutěže 3 000,00 ANO 

ples – dočasná zápůjčka tisk vstupenek 20 000,00 ANO 

maturitní ročníky 
(191 žáků x 400 Kč) 

akce, výzdoba tříd 
76 400,00 ANO 

CELKEM   314 026,00   

    

    

NESCHVÁLENO    

Žadatel Požadavek Částka v Kč Schváleno 

obor Kosmetické služby 
výtvarný materiál, barvy, doplňky na 
přehlídku 8 000,00 NE 

třída 4. MA exkurze, ples, výzdoba třídy/maturity 13 000,00 NE 

CELKEM   21 000,00   

 

Příspěvek pro obor Kosmetické služby byl schválen ve výše uvedené částce 40.000,- Kč 
s podmínkou, že dojde k dodatečnému zaplacení členských příspěvků ve 3.ročníku. 

Projednán ústně bez předchozí žádosti a odsouhlasen příspěvek na žáka maturitního ročníku ve 
výši 400,- Kč/ žák (viz výše) jako příspěvek na akce spojené s konáním maturitních zkoušek, 
maturitním plesem apod. 
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VII. 

Různé 

1. FCE zkouška z anglického jazyka – požadavek na příspěvek bude projednán na další schůzi.  

2. Hlasování o členech revizní komise bude projednáno na další schůzi.  

3. Prostor pro dotazy a vyjádření členů, poděkování. Rada požádala o zasílání žádostí o přidělení 
příspěvků s týdenním předstihem před konáním schůze Rady. Pro příští schůzi je tento termín 
určen do 1. února 2022 na email SRPŠ: srps@szs5kvetna.cz. 

4. Ředitelka školy poděkovala paní Libuši Lexové za dosavadní činnost v SRPŠ. 

5. Podněty k vedení školy může podávat SRPŠ prostřednictvím Mgr. Vladimíry Šikýřové. 

6. Předsedající poděkovala všem zúčastněným za součinnost. 

 

Termín příští schůzi Rady byl stanoven na 8. února 2022 v 18:00. 

 

 V Praze dne 11. ledna 2022  

 

 

Zapsala: Michaela Kotlárová                        

 

 

Zápis ověřila: Lucie Hanušková            
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