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ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE  

 

spolku OSMA, z.s.  

 
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:  25.9.2018 v 16.45 hod. 

Místo konání:   společenská místnost OSMA (aula ZŠ MK ve Strážnici) 

 

Přítomno: 216 členů spolku (viz prezenční listiny, příloha a.) 

 

 

1. Přivítání, schválení ověřovatelů zápisu 

2. Informace z jednání schůze výboru 12.9.2018 

3. Informace o čerpání rozpočtu za rok 2018 

4. Předložení návrhu na složení výboru spolku OSMA, z.s. pro šk. rok 2018/2019,  

5. Schválení výše členského příspěvku na rok 2019 

6. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2019 

7. Změna stanov 

8. Diskuze, závěr 

Přílohy:    

a. Prezenční listiny 

b. Zápis z jednání výboru 12.9.2018 

c. Zpráva o čerpání rozpočtu do 20.9.2018, peněžní deník do 31.7.2018, čerpání 2017 

d. Návrh na složení výboru spolku OSMA, z.s. na šk. rok 2018/2019 

e. Návrh rozpočtu 2019 

f. Nové stanovy spolku 

 

Hosté: zástupce školy Mgr. Petr Tomeček, ředitel školy 

 

Ad 1. 

Jednání členské schůze z.s OSMA zahájila Bc. Romana Kuželová, 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. Marie Jurasová a paní Lucie Nejeschlebová 

 

Hlasování proběhlo:  PRO – 216 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas 

 

Rodiče na členské schůzi byli seznámeni s jednotlivými body programu. Předsedkyně spolku 

upozornila, že v programu jednání je zařazen také bod změna stanov spolku OSMA, z.s. Tento bod byl 

zařazen za všechny finanční body na konec programu, jako bod č. 7. Pokud budou stanovy schváleny, 

předseda a místopředseda spolku jsou povinni podat návrh na zápis změn do spolkového rejstříku a 

zařídit založení nových stanov do sbírky listin.  

 

Hlasování o programu proběhlo: PRO – 216 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas 
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Ad 2. 

Předložena byla zpráva z jednání výboru OSMA, z.s. ze den 12.9.2018 (viz příloha zápisu b.). 

 

Členská schůze VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti výboru. 

 

Ad 3. 

Předložení průběžného čerpání rozpočtu za rok 2018, čerpání 2017 (viz příloha c.) / viz. peněžní deník, příloha 

c./ 

 

Členské schůze VZALA NA VĚDOMÍ průběh čerpání rozpočtu za rok 2018,2017 

 

 

Ad 4.  

Členské schůzi byl dále přednesen návrh na složení výboru OSMA, z.s. pro školní rok 2018/2019, který tvoří 

přílohu d. tohoto zápisu.  

 

Hlasování proběhlo:  PRO – 216 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů 

 

 

 

Ad 5. 

Přednesení návrhu členské schůzi na výši členského příspěvku – bylo navrženo zvýšení příspěvku na 300,- 

Kč. Termín zaplacení do 31. 12. 2018.  

 

Hlasování proběhlo:  PRO –  198 hlasů, PROTI – 18 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlas 

 

Příspěvek  pro rok 2018 byl schválen ve výši 300 kč. 

 

 

 

Ad 6. 

Rodiče se seznámili s rozpočtem pro rok 2019 –  proběhlo vysvětlení jednotlivých položek rozpočtu.  

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 

 

Předpokládané příjmy: podle navržené částky členského příspěvku od rodičů,  

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

   na ZŠ (345 platících žáků pro školní rok 2018/2019) 

    – 345 x 300 je celkem 103 500,- Kč 

 

Plánované výdaje: 

 

 

 Ceny žáků za školní kola soutěží v rámci školy    

 a cestovné a startovné na soutěže mimo školu          20.000 

(učitelé se budou i nadále snažit shánět si příspěvky 

 od sponzorů, např. formou reklamních předmětů) 
 

 Doprava žáků na výlet za vyhranou soutěž- TOP TŘÍDA          5.000 
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 Náklady na preventivní programy - šikan, návykové látky apod.          10.000 

 (např. proplacení jízdného pro lektory, příspěvek na pobyty dětí v rámci prevence) 

        

 Drobnosti dětem na Mikuláše(1.- 6. tř.)                                  1000 

 

 Provozní náklady OSMA                20.000 

( výdaje na právní služby – změna stanov, příprava GDPR – pouze pro rok 2019 ,vedení 

účetnictví, nájem aula ) 

 Rezerva dle rozhodnutí výboru                            12.500 

(podle potřeby během školního roku, nájem pro herní klub, projekty pro podporu v průběhu roku )  
  

 Náklady na tisk časopisu Tahák                        4.000 

 

 Fond pro sociálně slabší žáky                      2.000 

(potvrzení ze sociálního odboru Města Strážnice nebo 

z ÚP odboru státní sociální podpory) 
 

 Příspěvek na akce 9. ročníku (pam. listy a DVD)                         4.000  

 Příspěvek na dataprojektor                      25.000 

                  

Celkem:                                                   103 500kč 
 

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

potřeb školy, se souhlasem spolku OSMA z.s. 

Finanční prostředky z předchozích let budou použity na úlevu na daních. 

Celkové hlasování proběhlo:  PRO –   209 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 7 hlasů 

 

 

 

Ad 7. 

 

 

Členům byl předložen návrh na změnu stanov. Viz. Příloha f. Po projednání jednotlivých úprav proběhlo 

hlasování o schválení nových stanov spolku Osma z.s. v předloženém znění.  

 

Hlasování o přijetí nového znění stanov:  PRO –   216 hlasů, PROTI – 0 hlasů, ZDRŽEL SE – 0 hlasů 

 

 

 

Ad 8.  

 

a. Výbor připraví v březnu předběžný rozpočet pro rok 2020. 

b. Členové byli informováni o podpoře „klubu deskových her“, který byl schválen výborem a následně 

členskou schůzí. 
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c. Zhodnocení spolupráce mezi školou a spolkem Osma z.s. – sběr papíru, …. Informace probíhají ve 

spolupráci s třídními učiteli nebo prostřednictvím portálu i- škola.  

d. Diskuze ohledně časopisu Tahák – p. Buchta informoval, jakým způsobme se jednotlivá vydání 

dostávají do tříd. V současné době vychází Tahák v nákladu asi 70 ks / Sukupovi Tiskárna/ . Jedno 

číslo se ukládá do archivu. Z řad rodičů byl i návrh, aby se časopis dal prezentovat i  prostřednictvím 

portálu i-škola. 

e. P. ředitel Tomeček informoval rodiče ohledně nutných budoucích a plánovaných investic ve škole – 

investice do modernizace učeben, opravy budovy – střecha, oprava šaten.  

f. Škola oslaví 110 let výročí.  K tomuto výročí se vztahuje i akce, kterou připravují učitelé – JARMARK. 

Osma se bude podílet finančně. 

g. Stálou otázkou je i změna možnosti odhlašování obědů v den nepřítomnosti. Výhledově by se dala 

jídelna využít i k dopolednímu stravování – svačiny/ náhrada bufetu/. 

h. Rodiče by uvítali možnost omlouvání přes i-školu a informace od učitelů o velkých testech.  

 

 

 

 

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

předsedkyně OSMA, z.s. paní Kuželová zasedání členské schůze a poděkovala všem zúčastněným. 

  

 

Zapsáno: Ve Strážnici, dne 29.9.2018 

 

 

Zapsala: paní Romana Kuželová, předsedkyně OSMA, z.s. 

 

 

Ověřovatele zápisu: 

 

Ing. Marie Jurasová    paní Lucie Nejeschlebová 


