
Zápis ze  4.valné hromady Sdružení rodičů a přátel Základní školy a 
mateřské školy Křižanov konané 19.11.2015 

 
 

 
Dne 19.11.2015 proběhla již 4. Valná hromada Sdružení rodičů a přátel Základní 

školy a mateřské školy Křižanov. Přítomna byla většina členů sdružení a Valná hromada byla  
usnášeníschopná.  

Valné hromady se zúčastnili jako hosté i učitelé školy.  
 
1. Valná hromada schválila  Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení 

„Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov“ za 
školní rok 2014/2015 jednomyslně. 

 
2. Revizor sdružení Ing. Gabriela Vávrová informovala o tom, že provedla revizi 

hospodaření sdružení a že neshledala žádné závady. 
 
3. Proběhla volba členů rady rodičů: 

 

Zvolený zástupce třídy hlasování 

1.A Gabriela Vávrová 1 se zdržel, ostatní pro 

2.A Juračková Vlaďka jednomyslně 

2.B   zástupce nezvolen 

3.A Martina Horníčková jednomyslně 

4.A Šeráková Hana jednomyslně 

4.B Jeřábek Petr jednomyslně 

5.A  Augustýnková Radka jednomyslně 

5.B Valová Jitka jednomyslně 

6.A Pochopová Hana jednomyslně 

7.A Jitka Mejzlíková jednomyslně 

7.B Pavel Rous jednomyslně 

8.A Klapalová Jaroslava jednomyslně 

8.B Jašová Lucie jednomyslně 

9.A Košíková Markéta jednomyslně 

MŠ Pazderová Kamila jednomyslně 
 

4. Rada rodičů zvolila : 

 

Revizor  hospodaření sdružení   Gabriela Vávrová - jednomyslně 

Předseda –Pavel Rous - jednomyslně 

Místopředseda- Radka Augustýnková - jednomyslně  

Pokladník–Kamila Pazderová - jednomyslně 

 

 



 

 

5. Valná hromada projednala i plán výdajů pro školní rok již dříve schválený radou 

rodičů  a k plánu výdajů nebyly žádné připomínky. 

 

6. Valná hromada odsouhlasila změnu názvů a nutné změny ve stanovách 
vzhledem ke změně Občanského zákoníku. Nový název bude Spolek rodičů a 
přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov  - schváleno jednomyslně.  R 

 
7. Paní ředitelka Mgr. Hana Koudelová informovala  o novinkách ve škole  a  

organizaci školního roku 2015/2016.  
 

 
8. Proběhla diskuze rodičů s vedením školy o tématech – školní klub (kroužek 

hlídaní dětí), změně termínu soutěže Křižanovský kapr z neděle na pátek, žádosti 
o více sportovních kroužků , o použití výtěžku ze sběru papíru. 

 
 
 
Zapsala : Ing. Gabriela Vávrová  ……………………………….. 
 
 
Ověřil: Ing. Pavel Rous – předseda sdružení ……………………………….. 
 
 
 
 


