
Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. (dále jen „spolek“), 

Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov 

  

Zápis z 2. schůze 

Spolku Klub rodičů při ZŠ Mokrá-Horákov, z.s. 

Datum a místo konání ustavující schůze: 15.02.2018, škola ZŠ Mokrá-Horákov  

Svolavatel: Václav Skotal (VSK) 

Přítomni: 

viz. Prezenční listina,  

zkratky: Libor Laichmann (LLA), Petra Tesařová (PTE), Ludmila Fajkošová (LFA) 

Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny 

2. Diskuse, Úkoly 

3. Závěr 

 

Průběh jednání: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny 

Schůzi zahájil VSK. Všichni přítomní se zapsali do prezenční listiny. 

 

2. Diskuse a úkoly 

Všichni přítomní projevili zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky.  

a) Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 

LLA zjistí podmínky pro založení transparentních účtů. Dohodl se následující počet účtů – jeden účet 

centrální a 16 účtů vedlejších pro jednotlivé třídy, z toho jeden rezervní pro případ otevření více prvních 

tříd. S těmito účty bude disponovat prozatím pouze hlavní pokladník - LFA. Číslo účtu bude mít třída 

stejné od první do deváté třídy. Po ukončení deváté třídy se číslo účtu opět použije v novém školním roce 

pro třídu první, které bude opět přiřazeno na 9 let. LLA prověří možnost omezení zasílání plateb z účtů 

klubu pouze na účet základní školy. 

b) Způsob financování ZŠ z účtů klubu 

Cílem budoucího bezhotovostního financování je zjednodušit výběr, manipulaci a účtování v současnosti 

vybírané hotovosti na akce jednotlivých tříd či školy.  

Třídní učitelka (učitel) dá na vědomí rodičům, že na akci školy či třídy, která proběhla, bude vybírat určitý 

obnos na žáka - do oznámení rodičům uvede, zda použije na tuto akci finance z klubu rodičů či nikoliv. 

Pro členy klubu sečte tyto částky dohromady a pošle emailem požadavek třídnímu pokladníkovi (do kopie 

hlavnímu pokladníkovi) na převod této částky z účtu třídy na účet školy.  

Zvolení třídního pokladníka bude provedeno na třídních schůzkách v září. 

c) Změna termínu platby členského příspěvku 

Platby budou uhrazeny na účet spolku vždy do konce měsíce října a konce měsíce února. 

d) Variabilní symbol žáků 

Dle informace Martina Vojtěch bude od nového školního roku upraven formát variabilního čísla žáka, který 

bude stejný po celou dobu studia na základní škole.  

 

3. Úkoly 

 VSK připraví stručný, výstižný informační dopis o způsobu financování a fungování klubu pro 

informování rodičů na třídních schůzkách a pošle jej řediteli školy, který jej předá třídním učitelkám 

a učitelům.  Termín do: 19.2.2018 



 LLA zjistí podmínky pro založení transparentních účtů a bude spolupracovat s předsedou a 

pokladníkem k dosažení úspěšného založení těchto účtů. Termín do: 1.3.2018 

 VSK a PTE zjistí informace ohledně vedení účetnictví, daňového přiznání klubu.  Termín do: 

1.5.2018 

 VSK projedná s ředitelem ZŠ vytvoření webové stránky s informacemi o klubu na webové stránce 

základní školy Termín do: 1.5.2018 

  

4. Termín další schůze 

Květen 2018 nebo dříve dle potřeby. 

 

 

5. Závěr 

VSK poděkoval přítomným za účast a schůzi Spolku ukončil. 

 

 

Zapsal Václav Skotal, dne 15.02.2018 


