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Zápis průběhu valné hromady 

Unie rodičů při Základní škole Lupáčova 

konané dne 18. 9. 2012 

a) Název a sídlo sdružení: Unie rodičů při Základní škole Lupáčova, Praha 3, 

Lupáčova 1200/1, PSČ 130 00, IČ : 41197101 

b) Místo a doba konání valné hromady: v sídle sdružení dne 18. 9. 2012 

c) Zapisovatel:   RNDr. Jan Materna, Ph.D.    

d) Popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady a 

rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování:   

1. Zahájení 

Jednání valné hromady se konalo v sídle sdružení na adrese Praha 3, Lupáčova 1200/1 

dne 18. 9. 2012 a bylo zahájeno v 17:00 hodin. Valnou hromadu zahájil z pověření 

výboru sdružení předseda RNDr. Jan Materna, který představil sebe a přítomné členy 

výboru společnosti. Jako host se jednání účastnil ředitel školy Ing. Milan Hausner. 

2. Volba zapisovatele. 

Poté RNDr. Jan Materna přednesl návrh, že zajistí funkci zapisovatel valné hromady 

sám.  

Hlasováno. Schváleno jednomyslně. 

3. Schválení programu 

Poté seznámil RNDr. Jan Materna přítomné s programem jednání Valné hromady a 

vyzval k jeho případnému doplnění. Nikdo neměl žádné připomínky, dotazy ani 

doplnění a proto navrhla RNDr. Jan Materna jeho schválení. 

Hlasováno. Schváleno jednomyslně. 

4. Změny ve výboru – informace 

RNDr. Jan Materna seznámil přítomné s obsazením funkcí ve výboru a konstatoval, 

že k žádným změnám nedošlo.  

5. Zpráva výboru o činnosti ve školním roce 2011/2012. 

RNDr. Jan Materna seznámil přítomné se zprávou o činnosti za minulý školní rok 

(viz. Zpráva o činnosti 2011/2012). Vyzval k podání dotazů či žádostí o vysvětlení. 

Žádné nebyli, a proto nechal hlasovat o schválení zprávy. 

Hlasováno. Schváleno jednomyslně. 

6. Schválení výsledků hospodaření 2011/2012. 

RNDr. Jan Materna následně seznámil přítomné s výsledky hospodaření sdružení za 

minulý školní rok (Viz. Zpráva o hospodaření 2011/2012). Dále pan Materna 

seznámil přítomné s využitím darů škole podle jednotlivých podpořených aktivit a 

činností. Hospodářka seznámila přítomné s výsledkem kontroly účetnictví, kterou 

provedla společně s revizorkou a konstatovala, že nebylo shledáno žádné pochybení. 

Bylo zodpovězeno několik dotazů. Na závěr tohoto bodu programu nechal RNDr. Jan 

Materna výsledky hospodaření schválit. 

Hlasováno. Schváleno, jeden se zdržel. 
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7. Schválení výše členského příspěvku na školní rok 2012/2013. 

RNDr. Jan Materna přednesl návrh výboru sdružení na zachování výše členského 

příspěvku na 250,- Kč na žáka. Tento návrh podpořil i ředitel školy. Následně dal 

RNDr. Jan Materna hlasovat o návrhu výboru. 

Hlasováno. Schváleno jeden se zdržel. 

Byl schválen příspěvek ve výši 250,- Kč na žáka a školní rok. 

8. Schválení rozpočtu na další školní rok 2012/2013 

RNDr. Jan Materna seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na příští školní rok, který 

byl postaven na předpokládaném počtu členů cca. 400. (viz. Rozpočet 2012/2013). 

Hlasováno. Schváleno jednomyslně. 

9. Diskuse 

V rámci diskuse seznámil ředitel školy přítomné s aktualitami v činnosti a provozu 

školy, s uskutečněnými rekonstrukcemi školy a s dalšími podrobnostmi. Odkázal při 

tom zejména na zveřejněnou výroční zprávu školy za rok 2011/2012 a na hodnocení 

školy za rok 2011/2012. 

Dále informoval o: 

- průběhu rekonstrukce – lešení z ulice zmizí do konce září, ze dvora do konce 

října, 

- změnách ve škole – třídy se neslučovaly, naopak jedna přibyla. Došlo 

k přeskupení v rámci jazykových skupin 

- připravovaných projektech školy (CLIL(Klio), Děti jako mi 2012 a 100.let 

školy) 

- žádosti školy na rodiče o spolupráci při zajišťování sponzorů na oslavu 100. 

let školy, která se uskuteční na Žofíně 

- Informoval o dalších aktivitách souvisejících s chodem školy 

10. Závěr. 

Závěrem vyzval RNDr. Jan Materna přítomné, aby se pokusili zajistit ve svých 

třídách volbu zástupců jednotlivých tříd ve výboru unie, kteří by se účastnili 

pravidelných jednání výboru a přesvědčili ostatní rodiče ve svých třídách o 

smysluplnosti činnosti Unie rodičů. Poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil. 

 

 

Zapsal: RNDr. Jan Materna   


