
Usnesení členské schůze  

Školního klubu rodičů a přátel Lipence  

 IČ: 266 40 023  

sídlem Černošická 168, 155 31 Praha-Lipence 

 ze dne 6. 9. 2016 

 

Program:   

1) Na členské schůzi byli přítomní informováni o hospodaření sdružení ve školním roce 
2015/2016 (vedeno jednoduché účetnictví) :   

Stav peněžních prostředků k 1.1.2015   
• Na transparentním účtu  13 136 Kč 
• V pokladně  1 000 Kč 

Příjmy 2015:   
• Příspěvky  102 100 Kč 
• Bazárek IV 25.4.2015  2 556 Kč 
• Promítání filmu - příspěvek rodičů  1 250 Kč 

  105 906 Kč 
Výdaje 2015:   

• Promítání filmu – jazyková škola  3 000 Kč 

  3 000 Kč 
   

Stav peněžních prostředků k 31.12.2015   
• Na transparentním účtu  117 042 Kč 
• V pokladně  0 Kč 

   
Výdaje 2016 (k 6.9.2016):   

• Příspěvek na akci Den země  10 350 Kč 
• Sponzorský dar škole  70 000 Kč 

 

Škola darované peníze v letech 2014 – 2016 použila na: 

• 48 000 Kč – projekční technika do jedné učebny 

• 40 000 Kč – učební pomůcky pro žáky 

• 43 000 Kč – ozvučení učeben 

• 10 350 Kč – příspěvek na akci Den Země 

• 70 000 Kč – interaktivní tabule 

 

2) Členské příspěvky od rodičů ve školním roce  2016/2017 byly navrženy a 
odsouhlaseny členskou schůzí ve výši 500 Kč na žáka. 

Škola peníze plánuje použít na: 



• Příspěvek na rodilého mluvčího pro výuku angličtiny žáků 3-9 tříd  

• Modernizaci školy 

• Nákupy interaktivních pomůcek apod.  

 

3) Informace o transparentním účtu sdružení u Fio banky 2900419156 - stav účtu k 
6.9.2016: 36.692 Kč. 

4) Členská schůze byla informována o připravovaných změnách v souvislosti s přijetím 
nového obchodního zákoníku. Přeměna sdružení na zapsaný spolek proběhne do 
konce roku 2016:  

• Změna názvu:  Školní Klub Rodičů a Přátel Lipence, z.s. 

• Změna stanov:  

i. návrh nových stanov bude umístěn na webu školy 

ii.  schválení stanov členskou schůzí se předpokládá na třídní schůzce 
v listopadu 

iii.  zápis povinných údajů do spolkového rejstříku do 31.12.2016 

 

5) Přehled uskutečněných akcí v roce 2014 :  

• 2x bazárek 

• 2x promítání anglického filmu 

 

6) Přehled uskutečněných akcí v roce 2015:   

• Bazárek - 25.4.2015 

• Promítání filmu v angličtině – proběhlo v lednu 

 

7) Návrh akcí ve školním roce 2016/2017 

• Branný závod pro rodiče s dětmi 

• Organizace promítání filmu s konverzací a hrou v angličtině 

• Nabídka na pobyt dětí v Anglii (hledáme dobrovolníky, kteří by děti do Anglie 
doprovodili) 

• Cyklovýlety pro rodiče a děti 

• Výlety a akce pro rodiče a děti 

 

8) Informace o založení facebookových stránek pro informace a komunikaci. 

 

9) Výzva: HLEDÁME AKTIVNÍ RODI ČE PRO POMOC S ORGANIZACÍ AKCÍ  


