
    Zápis z 1. schůze třídních důvěrníků konané dne 2.10. 2015 

 

Program:  - vyplnění prezenční listiny 

  - zahájení schůze 

  - hospodaření s financemi za rok 2014/2015 

  - volba nových členů představenstva spolku ČTVERKA 

  - schválení finančních požadavků pro šk. rok 2015/2016 

  - ples 

  - závěr 

  - diskuse 

 

1. Prezenční listina vyplněna všemi přítomnými a řádně podepsána 

     (kopie prez. listiny přiložena) 

2. Pan Ing. Lezna zahájil 1. schůzi třídních důvěrníků v letošním roce, přivítal nové 

třídní důvěrníky, i stávající hosty: p. ředitele Sekaninu, paní zástupkyni Novotnou a 

paní uč. Kroutilovou 

3. Paní Kolářová seznámila přítomné s výsledkem hospodaření s financemi za 

školní rok 2014/2015 (přiložena zpráva) 

4. Pan Ing. Lezna jako odstupující předseda spolku ČTVERKA navrhl na zvolení 

nového předsedy paní Makovou Kláru, další návrhy nepadly. Na post 

místopředsedy byla navržena paní Friedlová Barbora a pan Prchlík Vlastimil. 

Hospodářka paní Kolářová Lada, zapisovatel paní Hana Gajdošová, výkonný výbor 

pan Mádr Radim a paní Rychlíková. Dozorčí rada ve složení předsedkyně paní 

Kadlecová Jitka a členové rady paní Bubelová Pavla a paní Strohnerová Hana. Vše 

bylo řádně odhlasováno a spolek ČTVERKA bude v tomto školním roce2015/2016 



pracovat v tomto složení: 

Výkonný výbor 

předsedkyně: Maková Klára 

místopředsedkyně: Friedlová Barbora 

zapisovatelka: Gajdošová Hana 

výkonný výbor: Mádr, Rychlíková 

Dozorčí rada 

předsedkyně: Kadlecová 

čl. dozorčí rady: Bubelová Pavla, Strohnerová Hana 

 

5. Finanční požadavky pro letošní rok byly jednohlasně schváleny od bodu č.1 po 

č.30 plus požadavek p. učitele Maka navržený dnes 2. 10. 2015 (kopie požadavků 

přiložena) 

6. Ples č. VI: datum bylo stanoveno na 29.1.2016 detaily budou projednány na 

dalších schůzích 

7. Závěrem pan Ing. Lezna popřál novému výkonnému výboru i všem ostatním 

mnoho úspěchů do dalších let. 

8. Během celé schůzky padala různá témata jako e-mailové adresy třídních 

důvěrníků, ples, paní Kroutilová nám objasnila svůj požadavek, který byl schválen a 

za to jí děkujeme. Pan ředitel sdělil termín třídních schůzek a to 12.11.2015 v 16 

hodin a tento den proběhne i valná hromada ČTVERKY, čas a místo konání bude 

upřesněno a sděleno rodičům prostřednictvím školního webu. 

 

       Hana Gajdošová, zapisovatelka 


