
      

 

 
Zápis ustavují schůze Klubu přátel školy při ZŠ Písnická  

(dále jen KPZŠ)  
 

dne 3. prosince 2014, v 16 45 hod. třída 5. B ZŠ Písnická, Písnická 760/11, Prha 4  

 
 

Přítomni:  -    třídní důvěrnici – rada KPZŠ – viz prezenční listina 
- Rodiče se zájmem účasti v radě KPZŠ - Petra Prokopcová,  

Václav Hrzina a Richard Šerý 

- Ředitelka školy ŽŠ Písnická Mgr. Blanka Pilátová 
- Hospodářka školy Renata Bendová 

          
   
 

Program: 

I. zahájení, volba členů výboru KPZŠ;  
II. stanovení výše členských příspěvků KPZŠ a návrh aktivit financovaných 

z příspěvků KPZŠ;  
III. odvolání stávajícího výboru KPZŠ;  
IV. různé;  

V. závěr.  

 
I. Zahájení schůze paní Zuzanou Bernasovou, seznámení s důvodem svolání 

ustavující schůze KPZŠ, (na posledním konání rady KPZŠ bylo odhlasováno 
zachování KPZŠ i do budoucna) – volbou výboru, s aktuálními informacemi o 

stávajícím postoji rodičů ke KPZŠ a hlavně představě o budoucí působnosti KPZŠ, 
jeho transparentnosti a informovanosti členů KPZŠ. 
Rada KPZŠ odhlasovala rozšíření KPZŠ o další přítomné členy: Renatu Bendovou, 

Petru Prokopcovou, Václava Hrzinu a Richarda Šerýho.  
Pro hlasovalo 14 členů 

Proti 0 členů 
Hlasování se zdržel 1 člen 
 

Rada KPZŠ dále navrhla členy výboru KPZŠ: 
paní Zuzana Bernasová,  

paní Magda Krejčová, 
paní Martina Amchová 
Všechny tři nominované rada KPZŠ odsouhlasila. 

Pro hlasovalo 14 členů 
Proti 0 členů 

Hlasování se zdržel 1 člen 
 
II. Radě KPZŠ byl předložen návrh financování aktivit z prostředků KPZŠ, který 

bude dále upraven a projednán dle výše vybrané částky. Výše příspěvku KPZŠ 
zůstává stejná jako v minulých letech 250,-Kč na 1 žáka. 

Renata Bendová, která vedla hotovostní pokladnu KPZŠ z pověření stávajícího 
předsedy po dobu jeho nečinnosti, seznámila přítomné se stavem finančních 



      

prostředku v hotovosti na pokladně. Stav finančních prostředků na účtu není 

znám. 
 

III. Stávající výbor KPZŠ byl volbou nových členů výboru KPZŠ odvolán. 
 
IV. Diskutovaná témata 

1. změna současných stanov  - umožnit rozšíření výboru o další členy, 
hlavním důvodem je větší transparentnost 

2. založení nového účtu – bude operativně řešit nově zvolený výbor, 
dispoziční oprávnění pro předsedu i pro hospodáře 

3. Rada projednala a doporučila nově zvolenému výboru začít vykonávat svou 

činnost až po předání veškeré agendy nově zvolenému předsedovi po 
inventuře a dorovnání všech závazků KPZŠ. Paní ředitelka přislíbila 

součinnost při těchto úkonech.   
4. Členské příspěvky za rok 2014/2015 budou vybírány až po podpisu 

předávacího protokolu, tedy ve chvíli, kdy již zahájí činnost nově zvolený 

výbor, rovněž bude předložen zpřipomínkovaný návrh na financování 
aktivit s přihlédnutím k požadavku školy 

 
V. Závěr 

Výbor se dohodnul na následujících funkcích jednotlivých členů výboru: 
paní Magda Krejčová – předseda   
paní Zuzana Bernasová - místopředseda 

paní Martina Amchová - hospodář 
Volbou nového předsedy výboru ZANIKÁ předsednictví současného předsedy 

pana Zdeňka Mencla a ostatních členů výboru KPZŠ.  
Nově zvolený předseda vyzve pana Zdeňka Mencla k předání funkce nejpozději 
do 3 dnů  od ustavující schůze KPZŠ.  

Paní ředitelkou Mgr. Pilátovou byla přislíbena maximální součinnost v jednání 
s bývalým předsedou panem Menclem v souvislosti s ukončením jeho působnosti 

na pozici předsedy KPZŠ včetně předání funkce a celé agendy KPZŠ nově 
zvolenému předsedovi a narovnání veškerých případných finančních závazků. 
Předání veškeré agendy s tímto spojené by mělo proběhnout do 31.1. 2015. 

 
 

 
Přílohy: 

1. Prezenční listina ustavující schůze KPZŠ 

2. Návrh financování aktivit z prostředků KPZŠ  
 

Zápis provedla:      
 
 

 
Miroslava Macková      


