
Zápis z členského shromáždění Klubu rodičů Na 
paloučku, Tišnov, z. s. 

 

dne 7. 9. 2021 

 

Přítomno: 64 členů, shromáždění je usnášeníschopné 

Z toho za výbor: T. Musilová, J. Schneider, B. Veselá 

 

Program jednání: 

1) informace o činnosti a hospodaření spolku 

2) schválení členského příspěvku na šk. rok 2021/2022 

3) volba nového člena revizní komise 

4) schválení nových stanov spolku 

 

ad 1) 

Předsedkyně přivítala nové členy a v krátkosti představila činnost a fungování spolku. Ve školním 

roce 2020/2021 se bohužel opakovala situace z předchozího školního roku. Mateřská škola musela 

být po určitou dobu uzavřena. Nemohly být tedy opět uskutečněny některé plánované kulturní akce 

pro děti. Nicméně se po otevření některé z nich podařilo realizovat. Přehled uskutečněných akcí a 

příjmy a výdaje Klubu k 30. 6. 2021 jsou k dispozici na webu školky nebo na nástěnce v šatnách. 

Z výše uvedených důvodů nebyl členský příspěvek vyčerpán v plné výši. Výbor Klubu rozhodl, že 

dětem, které odchází do školy, bude pořízen „balíček předškoláka“ v hodnotě 300,- Kč. Členům, 

jejichž děti pokračují v docházce do MŠ, navrhuje poskytnout slevu 300,- Kč z členského příspěvku 

na šk. rok 2021/2022.   

Bohužel ani Klubu se nepodařilo v minulém školním roce zorganizovat pravidelné akce jako 

„Uspávání zahrady“ nebo „Rodinný den“.  Pokud situace dovolí, je v plánu navázat na tradici tohoto 

společného setkávání. 

 

ad 2) 

Po projednání s ředitelkou MŠ výbor Klubu navrhuje, aby výše členského příspěvku  

na šk. rok 2021/2022 činila 600,- Kč za jedno pololetí. Nikdo z přítomných členů nevznesl protinávrh. 



Usnesení:  Členské shromáždění schvaluje výši členského příspěvku na šk. rok 2021/2022  

600,- Kč/pololetí pro nově přijaté členy a 300,- Kč/pololetí pro členy stávající, kteří 

v předchozím školním roce uhradili v plné výši řádný členský příspěvek. 

  Pro: 64  Proti:  Zdrželo se: 0 

ad 3) 

Členství ve spolku ukončila členka revizní komise spolku Kateřina Hromčíková. Z tohoto důvodu jí 

zaniká mandát v orgánech spolku. 

 

Usnesení: Členské shromáždění bere na vědomí informaci o zániku mandátu členky revizní 

komise spolku u Kateřiny Hromčíkové, a to z důvodu ukončení členství ve spolku. 

  Pro: 64  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

Usnesení: Členské shromáždění volí do funkce členky revizní komise spolku Barboru 

Nohejlovou. 

  Pro: 64  Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 

ad4) schválení nových stanov spolku 

Současné stanovy jsou platné od roku 2013, kdy spolek vznikl. Během posledních pár let bylo 

zjištěno, že některé skutečnosti je potřeba doplnit či změnit, z toho důvodu bylo přistoupeno k jejich 

aktualizaci. 

Ve stručnosti se jedná o tyto změny: 

- úprava vzniku členství (vázanost na docházku dítěte do MŠ) 

- úprava ukončení členství (v souvislosti s ukončením docházky dítěte do MŠ) 

- ukotvení funkce hospodáře spolku 

- možnost pro orgány spolku rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím 

technických prostředků 

- drobné technické úpravy textu 

Nové stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení. Stanovy v plném znění jsou k dispozici na 

webu školky a jsou přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení: Členské shromáždění schvaluje nové stanovy v podobě dle přílohy tohoto zápisu. 

  Pro: 64   Proti: 0 Zdrželo se: 0 

 



Členské shromáždění bylo řádně ukončeno. 

 

 

Schválila: Tereza Musilová 

 

  

 

Přílohy: Prezenční listina 

   Stanovy spolku 


