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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  

 

z.s. OSMA  

 
IČO: 266 72 359 

se sídlem Příční 1365, 696 62 Strážnice 

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 10622 

___________________________________________________________________________ 

 

Datum a čas konání:  20.9.2022 v 16.45 hod. 

Místo konání:              školní jídelna ZŠ MK ve Strážnici 

 

Přítomno:  204 členů spolku (viz prezenční listiny, příloha a.) 

 

 

1. Přivítání, schválení ověřovatelů zápisu 

2. Informace z jednání schůze výboru 13.9.2022 

3. Informace o čerpání rozpočtu za rok 2022 

4. Předložení návrhu na složení výboru spolku OSMA, z.s. pro šk. rok 2022/2023,  

5. Schválení výše členského příspěvku na rok 2023 

6. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2023 

7. Diskuze, závěr 

Přílohy:    

a.Prezenční listiny 

b.Zápis z jednání výboru 13.9.2022 

c.Zpráva o čerpání rozpočtu do 31.8.2022, peněžní deník do 31.8.2022 

d.Návrh na složení výboru spolku OSMA, z.s. na šk. rok 2022/2023 

e. Návrh rozpočtu 2023 

 

Hosté: zástupce školy Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy 

 

Ad 1. 

Jednání členské schůze z.s OSMA zahájila Jana Večeřová, místopředsedkyně spolku, která přivítala všechny 

přítomné členy a konstatovala, že dnešní členská schůze z.s. OSMA je plně usnášeníschopná, neboť 

k okamžiku jejího zahájení je v souladu se Stanovami ze dne 7.10.2014 přítomno více než 10% členů spolku.  

 

Za ověřovatele zápisu, byly navrženy Ing. Ida Tomšejová a paní Pavla Vašíčková 

 

Hlasování proběhlo:  PRO –  202 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas 

 
 

Ad 1. 

Předložena byla zpráva z jednání výboru OSMA, z.s. ze den 13.9.2022 (viz příloha zápisu b.). 

 

Členská schůze VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti výboru. 

 

Ad 3. 

Předložení průběžného čerpání rozpočtu za rok 2022, (viz příloha c.) / viz. peněžní deník, příloha c./ 

 

Členské schůze VZALA NA VĚDOMÍ průběh čerpání rozpočtu za rok 2022 
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Ad 4.  

Členské schůzi byl dále přednesen návrh na složení výboru OSMA, z.s. pro školní rok 2022/2023, který tvoří 

přílohu d. tohoto zápisu.  

 

Hlasování proběhlo:  PRO  204 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů 

 

 

 

Ad 5. 

Přednesení návrhu členské schůzi na výši členského příspěvku – bylo navrženo 300,- Kč. Termín zaplacení 

do 31. 12. 2022.  

 

Hlasování proběhlo:  PRO –  204 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas 

 

Příspěvek  pro rok 2023 byl schválen ve výši 300 kč. 

 

 

 

Ad 6. 

Rodiče se seznámili s rozpočtem pro rok 2023 –  proběhlo vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu.  

Návrh rozpočtu na rok 2023 

 

Předpokládané příjmy: podle navržené částky členského příspěvku od rodičů,  

   300,- Kč, platí vždy dvě děti v rodině docházející  

   na ZŠ (asi 355 platících žáků pro školní rok 2022/2023) 

    – 355 x 300 je celkem 106 500,- Kč 

 

Plánované výdaje: 

 Ceny žáků za školní kola soutěží v rámci školy                                            

Škola se budou i nadále snažit shánět si příspěvky od sponzorů.  25 000,- 

 

 Knihy na památku pro 1. ročníky        7 000,- 

 

 Náklady na preventivní programy – šikana, návykové látky apod.          16 000,- 

(preventivní programy – bezpečné užívání chytrých telefonů, alkohol, nikotin, 

marihuana, návykové látky, dospívání + cesťák) 

        

 Drobnosti dětem na Mikuláše (1.- 6. tř.)                                    4 000,- 

 

 Provozní náklady OSMA – vedení účetnictví, nájmy             2 500,- 

 Den čtenářů - předčítání                           5 500,- 

 Evropský den jazyků – anglické divadlo                  5 000,- 

 Rezerva dle rozhodnutí výboru                            14 500,- 

(podle potřeby během školního roku, nájem pro herní klub, preventivní programy, projekty pro 

podporu v průběhu roku, příspěvek – sociálně slabší)  
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 Náklady na tisk školního časopisu Tahák                         5 000,- 

 

 Čerpání daňové úlevy                        0,- 

 

 Příspěvek na akce 1. 6. a 9. ročníku       5 000,-                                                                 

(1. školní den, adaptační pobyt, pam. listy,.)        

 Příspěvek na aplikace do vyučovacích hodin     12 000,- 

 Nákup knih Oxford Reading Tree + aplikace pro učitele Reading Eggs  5 000,- 

                  

Celkem:                                                  106 500,- Kč 
 

Zvlášť budou finanční prostředky ze sběru elektroodpadu, papíru…. Tyto finančními prostředky budou použity podle potřeb 

školy, se souhlasem spolku OSMA z.s. 

V případě, že z důvodu probíhající pandemie situace zabrání některé položky využít, jak bylo schváleno, může statutární orgán 

rozhodnout o využití prostředků dle akutnosti a následně informovat výbor.  

O uplatnění nevyužitých prostředků z předešlého roku rozhoduje výbor. 

 

 

Celkové hlasování proběhlo:  PRO –   204 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů 

 

 

Ad 7. 
a) Zviditelnění činností, které se za přispění Osmy zrealizovaly ve škole, aktuální informace, které napomáhají 

zlepšení prostředí ve škole a informace o podpoře akcí – pan ředitel byl požádán o informování rodičů při 

pořádání akcí, na které přispěla OSMA formou písemné zprávy do“ i školy“.  

b) Pan ředitel seznámil OSMU s pořádáním „Dne zdraví“ a požádal o příspěvek na nákup surovin pro zdravé 

svačinky. Schválena částka 2.000,-Kč – přebytky z minulých let. 

c) Pan ředitel seznámil OSMU, že bylo posíleno školní poradenské pracoviště o školní psycholožku, která se bude 

zaměřovat i na prevenci vztahů ve třídě. Z tohoto důvodu budou ušetřeny peníze OSMY – nezahrnutím 

prevenčního programu „Prevence a posílení vztahů v třídním kolektivu“ do rozpočtu pro rok 2023. 

 

Vzhledem k tomu, že nebyly další dotazy, připomínky ani protesty k přijatým usnesením, ukončila 

místopředsedkyně OSMA, z.s. paní Večeřová zasedání členské schůze a poděkovala všem zúčastněným. 

  

 

Zapsáno: Ve Strážnici, dne 29.9.2022 

 

 

Zapsala: paní Jana Večeřová, místopředsedkyně OSMA, z.s. 

 

 

Ověřovatele zápisu: 

 

Ing. Ida Tomšejová    paní Pavla Vašíčková 


