
Usnesení členské schůze

Školního klubu rodičů a přátel Lipence 

IČ: 266 40 023

sídlem Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence

ze dne 20.11.2013 

Program:

1. Členská schůze informovala přítomné o hospodaření sdružení: 

Stav pokladny sdružení k 1.9.2012 8.755 Kč

Příspěvky rodičů za školní rok 2012/2013 54.600 Kč

Dětský den - sbírka 3.401 Kč

Projektory do počítačové učebny - 43.873 Kč

Hlavolamy - 2.400 Kč

Hlavolamy - 3.686 Kč

Stav účtu k 31.8.2013 16.797 Kč

Příspěvky za školní rok 2013/2014 82.000 Kč

Bazárek 1.815 Kč

Pracovní sešity - 49.496 Kč

Stav účtu k 20.11.2013 51.116 Kč

2. Členská schůze přednesla zpráva o činnosti sdružení za rok 2012/2013

1. Obnovení činnosti

2. Změna stanov

3. Nový název sdružení

4. Nové logo

5. Výroba cedule sdružení a školy



6. Založení transparentního účtu 2900419156 u FIO banky

7. Spoluúčast na dětském dnu – stánek s hlavolamy

3. Členská schůze představila plán akcí na rok 2013/2014

1. Proběhl  1. bazar dětského oblečení, bot, sportovního vybavení a hraček – prodejem jsme
utržili 1.815 Kč

2. 2. dětský bazar proběhne pravděpodobně na konci dubna 2014

3. Zábavné odpoledne s discgolfem a doprovodným programem

4. Beseda s psychologem

5. Beseda o zdravé výživě ( p. Karin Tvrdá)

6. Pomoc se zajištěním rodilého mluvčího do výuky AJ

7. Zajištění promítání anglických filmů s výkladem

8. Pomoc s organizací vánočních a velikonočních dílen

9. Spoluúčast na dětském dnu 

4. Členská schůze představila plánované investice 2013/2014

1. Zaplacení pracovních sešitů (škola má povinnost zajistit pro všechny děti, bohužel na to 
ale nemá fondy)

2. Vybavení počítačové učebny klimatizací

3. Rozšíření výuky AJ (např. promítání filmů)

5. Členská schůze informovala o právní formě

Změna právní formy občanského sdružení ŠKRPÁL

V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (NOZ), který vstupuje v platnost od 1. ledna 
2014, bude zrušena právní forma občanského sdružení. Bude třeba provést transformaci občanského 
sdružení na spolek, neboť ustanovení o spolku v NOZ vyhovují potřebám ŠKRPÁLu. Dnešní činnost 
může vyvíjet i nadále, může i podnikat ve prospěch své hlavní činnosti – podpory ZŠ Lipence.

Nejpozději do 31.12.2015 bude třeba:
 změnit název na „ŠKRPÁL, zapsaný spolek“ nebo „ŠKRPÁL, z.s.“ 



 upravit vnitřní předpisy spolku – tj. stanovy ŠKRPÁLu
 svolat členskou schůzi a schválit změny základních spolkových dokumentů, orgánů a názvu. 

Členská schůze ŠKRPÁLu, na které budou projednány výše uvedené změny, se uskuteční v termínu 
třídních schůzek na ZŠ Lipence v dubnu 2014.

6. Členská schůze odvolala členy kontrolní komise

JUDr. Lenka Pavlová, Iva Chybová – jejichž děti už na naší škole nestudují

7. Členská schůze navrhla:

Souhlas třídních důvěrníků se zveřejněním kontaktů na stránkách školy

Sběr nápadů od rodičů, pomoc škole v různých odborných záležitostech


