
Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové nad Labem, z.s. 

Školní 1235, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

______________________________________________________________________________________ 

 

Zápis z Valné hromady Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Schulzovy sady 

 

Datum konání: 19.10.2022 

 

Přítomni: viz příloha č.1 

Program: 1. Zahájení 

       2. Návrh na změnu stanov a schválení změny stanov 

       3. Volba členů výboru Unie 

                 4. Projednání a schválení finanční zprávy za školní rok 2021/2022 

       5. Projednání plánovaného rozpočtu na školní rok 2022/2023 

                 6. Odsouhlasení výše příspěvku žáka do Unie rodičů 

                 7. Diskuze 

                 8. Závěr 

 

K jednotlivým bodům: 

1. Schůze byla zahájena předsedkyní a přivítáním účastníků Valné hromady. Přítomní byli 
seznámeni s programem. 

2. Vzhledem se snižujícímu se počtu žáků ve škole byla navržena změna stanov ve smyslu 
snížení počtu členů výboru ze současných 15 na 9 členů. Tato změna byla jednohlasně 
odsouhlasena. 

3. Byla provedena volba členů do výborů Unie. Postupně byly všemi zůčastněnými jednohlasně 
zvoleny paní Dušková Martina, Kamenická Denisa, Mikysková Jana, Mostecká Alena, Šejblová 
Petra, Šotolová Lenka, Vlčková Kateřina, Szedela Němečková Jana, Pitrmanová Michaela. V této 
části byli zvoleni i členové revizní komise, kterými se staly paní Vlčková Kateřina a paní Šolcová 
Petra, která je zástupce rodičů z Valné hromady. Hospodářkou zůstává paní Kamenická Denisa, 
místopředsedkyní paní Mikysková Jana a předsedkyní Šejblová Petra. 

4. Mezi přítomné byla rozeslána finanční zpráva hospodaření v předchozím školním roce 
vypracovaná paní Denisou Kamenickou. Byly probrány a vysvětleny jednotlivé položky. Finanční 
zpráva odsouhlasena – viz příloha č.2 

5. Dále byl předložen plánovaný rozpočet na probíhající školní rok a i ten byl odsouhlasen – viz 
příloha č.3 

6. V rámci této části byl schválen roční příspěvek žáka do Unie rodičů. Jeho výše byla změněna 
z původních 150 Kč na 200 Kč z důvodů roustoucích ekonomických nákladů. Toto zvýšení bylo 
pěčlivě projednáno a odsouhlaseno. Pan ředitel připomněl, na co jsou tyto příspěvky využívány.  

7. Byl dán prostor k přednesení dotazů a diskuzi. 

8. Na závěr předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast a jednání ukončila 

 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 19.10.2022  …………………………………………...…… 

           Petra Šejblová 

          předsedkyně výboru Unie rodičů 


