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          SRPŠ  
Lázně Bohdaneč 
                                                                                 v  Lázních Bohdaneč dne 1.listopadu 2022 

 
                                                                                                                      

Počet listů: 2 
Počet příloh: 4 

 

ZÁPIS 
ze schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Lázně Bohdaneč, Masarykovo nám. 108, 

Lázně Bohdaneč 533 41 
 
Dne 1.11.2022 proběhla schůze Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Lázně Bohdaneč.  
Schůze byla svolána dne 4.10.2022 Lucií Petrlíkovou a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině 
přítomných. 
 
Ad 1) 

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do Listiny 
přítomných a podepsali se k údaji o svém jménu a bydlišti. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Svolavatel schůze Lucie Petrlíková (dále jen svolavatel) navrhl pravidla pro jednání schůze a 
seznámil třídní důvěrníky s počtem přítomných, takto:  

 
- přítomných 17 členů 
- omluven 1člen 
- hosté – Mgr. Bc. Ján ĹUPTOVSKÝ, Mgr. Soňa DRVOTOVÁ 

 
Ad 2)  
Na program schůze byly zařazeny tyto body: 

1. Zahájení a sepsání listiny přítomných, pravidla schůze 
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ( Mudr.Váchová Jana, Monika Salačová ) 
3. Schválení programu 
4. Slovo ředitele školy 
5. Slovo svolavatele 

a. přivítání nových členů – aktuální situace ve spolku 
b. Info o kurzech - čerpání (sportovním a adaptačním) 
c. Přehled čerpání finančních příspěvků za školní rok 2021/2022 
d. Schválení výše příspěvku ve školním roce 2022/2023 
e. Návrh čerpání ve školním roce 2022/2023 

 
Pořízení zápisu ze zasedání třídních důvěrníků bude zpracován do dne 8.11.2022 

 
6. Dotazy 
7. Závěr 

 
Ad 3)   Slovo ředitele školy 
 
 
Ad 4)   Slovo svolavatele 
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a. přivítání nových členů – aktuální situace ve spolku 
b. Info o kurzech - čerpání (sportovním a adaptačním) 
c. Přehled čerpání finančních příspěvků za školní rok 2021/2022 
d. Schválení výše příspěvku ve školním roce 2022/2023 

 
Svolavatel navrhl roční příspěvek na dítě : 260,- Kč se splatností ke dni 30.11.2022 
 
Návrh byl jednohlasně přijat 
Schváleno -   pro :  17  proti : 0 nehlasoval : 0 
 

e. Byl předložen návrh čerpání ve školním roce 2022/2023 
  

Návrh byl jednohlasně přijat 
Schváleno -   pro :  17  proti : 0 nehlasoval : 0 

. 
 

Ad 5) Dotazy 
  
  
Ad 6) Závěr 
Svolavatel poděkoval všem přítomným za účast a aktivní přístup 
 
V Lázních Bohdaneč, dne 1.11. 2022 
 
                                                                               
Zápis pořídila:       Mudr.Váchová Jana                            Zápis ověřila :       Monika Salačová 
                                 místopředseda spolku SRPŠ                                                 třídní důvěrník 8.B 

                                    třídní důvěrník 2.A         
                                                             

Zápis schválila :     Lucie Petrlíková 
                                 Předseda spolku SRPŠ 
                                 třídní důvěrník 3.B 
 
 
příloha č.1 : seznam účastníků 
příloha č.2 : souhlas se zpracováním osobních údajů spolku rodičů a přátel ZŠ LB 
příloha č.3 : čerpání rozpočtu 2021/2022 
příloha č.4 : návrh rozpočtu pro 2022/2023 
 

 

 


