
str. 1/3 

Zápis z jednání řádné Valné hromady sdružení Rodiče dětem – Černošice 
se sídlem: Střední 403, Černošice 252 28 

IČO: 47569948 
konané dne 16. 3. 2016 

v 18:00 v sále ZUŠ Černošice, Střední 403, Černošice 252 28 
 
1| Bod č. 1 Prezence členů 

• viz. příloha č. 1, Prezenční listina 
 
2| Bod č. 2 Zahájení 

• Předsedkyně A. Čapková přivítala plénum valné hromady a představila program. 
 
3| Boč. č. 3 Zpráva o hospodaření 

• Pokladnice A. Mouchová představila hospodaření sdružení za poslední kalendářní rok (2015). 

• V minulém roce příjmy sdružení plynuly z členských příspěvků, příspěvků nejmenších žáků 
tanečního oboru, nejstarších žáků ZUŠ, sponzorských darů a grantu od Města Černošice. 

• Výdaje plynuly na odměny pro děti a učitele, příspěvky na soutěže, občerstvení na akce apod. 

• V letošním školním roce zatím příspěvek uhradilo 26 rodičů. 
 
4| Bod č. 4 Zpráva o činnosti sdružení 

• A. Čapková a L. Plzáková představily činnost sdružení v minulých letech. 

• L. Plzáková vysvětlila, že sdružení vytváří nadstavbu nad rozpočet školy a může tím pádem 
poskytnout žákům různé drobnosti nad ráme výuky (odměny apod.). 

• Díky sdružení může škola vybírat vstupné na koncertech a zároveň lze díky němu podávat 
granty. 

• A. Čapková zdůraznila, že komunikace s rodiči je složitá – problém s mailovou komunikací – 
chybí emailové adresy ke jménům na účtu, když přijde příspěvek; rodiče se ze sdružení sami 
neodhlašují potom, co jejich dítě již nenavštěvuje ZUŠ apod. 

• L. Plzáková doplnila, že ZUŠ Černošice nemá emailovou databázi, nicméně lze ji vytvořit a 
zařídit tak základní okruh respondentů, kterým by bylo možno zaslat informaci o existenci 
sdružení a tím o něj zvýšit povědomí. 

• Komunikace s rodiči tedy probíhá především papírovými přihláškami, které rozdávají 
pedagogové ve 2 vlnách – na začátku šk. roku a ve 2. pol. 

• Problém propojení rodičů na jednotlivých oborech – hudební a výtvarný obor jsou méně 
kontaktní a zájem rodičů není tak velký. 
 

5| Bod č. 5 Představa o novém fungování sdružení 

• M. Voldřichová představila návrh, jak by mohlo sdružení fungovat do budoucna. 

• Sdružení by mohlo posilovat vztah instituce ZUŠ a jejich žáků s městem – návštěva umělecky 
aktivních lidí z Černošic, výjezdy do Prahy na festivaly, výstavy apod. 

• L. Plzáková nastínila, jakým způsobem se může sdružení podílet na širším začlenění do života 
ZUŠ – sdružení by mohlo částečně pomoci s plněním požadavků v ŠVP na pořádání seminářů 
apod. 

• Dále by sdružení mělo posilovat vztah rodič – žák – pedagog resp. ZUŠ, aby rodiče získali 
skutečný zájem nejen o sdružení, ale i o samotnou instituci. 

• M. Voldřichová dále představila technické změny, které by umožnily snazší nalezení informací 
o sdružení na webu ZUŠ, překlopení přihlášky do sdružení do el. podoby a využití městských 
informačních kanálů k popularizaci sdružení. 
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6| Bod 6 Představení nových stanov 

• M. Voldřichová představila nové stanovy spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. 
 

7| Bod č. 7 Schvalování nových stanov 
Předem prodiskutované stanovy byly schvalovány bez dalších průtahů. Volba proběhla veřejným 
hlasováním. 
 
Hlasování o nových stanovách ve znění, v jakém byly předloženy valné hromadě. 
Plénum 8, pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 0 
 
1. Valná hromada přijala nové stanovy ve znění, v jakém byly předloženy přítomnému plénu valné 
hromady. 
 

8| Bod č. 8. Volba předsedy 
Přihlásila se jediná kandidátka M. Voldřichová, která představila své záměry ohledně vedení 
spolku do budoucna. Volba proběhla veřejným hlasováním. 
 
Hlasování o volbě předsedy spolku 
Plénum 8, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1 
 
2. Předsedou spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. se stala M. Voldřichová. 
 

9| Bod č. 9 Volba hospodáře 
Přihlásila se jediná kandidátka A. Mouchová, která představila svou činnost v minulém roce a 
přislíbila, že je ochotná věnovat se této činnosti nadále. A. Čapková a L. Plzáková ocenily jakým 
způsobem A. Mouchová zastávala v minulém roce post pokladnice a podpořily ji v kandidatuře. 
Volba proběhla veřejným hlasováním. 
 
Hlasování o volbě hospodáře spolku 
Plénum 8, pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 1 
 
3. Hospodářem spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. se stala A. Mouchová. 
 

10| Bod č. 10 Virilní post 1 z členů Rady spolku, který není statutárním orgánem 
Místo v Radě spolku určené řediteli/ředitelce školy přijala ředitelka ZUŠ Černošice Ludmila 
Plzáková. 
 

11| Bod č. 11 Volba 2 členů Rady spolku, kteří nejsou statutárním orgánem 
Na posty 2 radních, kteří nejsou členy statutárního orgánu, se přihlásily za osoby v pracovním 
poměru se ZUŠ Černošice M. Látalová a za další osobu bez pracovního poměru se ZUŠ Černošice J. 
Cejnarová. Obě kandidátky byly podpořeny A. Čapkovou a L. Plzákovou jakožto aktivní osobnosti 
pohybující se kolem ZUŠ Černošice. Volba proběhla veřejným hlasováním  
 
Hlasování o dalších dvou členech Rady spolku, kteří nejsou členem statutárního orgánu. 
Plénum 8, M. Látalová pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1; J. Cejnarová  pro: 7, proti: 0, zdržela se: 1 
 
4. Dalšími členkami Rady spolku se staly M. Látalová a J. Cejnarová. 
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12| Bod č. 12 Stanovení výše členských příspěvků 
Návrh na výši členských příspěvků na šk. rok 2015/16 je min. 100 Kč 
 
Hlasování o výši členských příspěvků 
Plénum 8, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
 
5. Výše členského příspěvku na šk. rok 2015/16 činí minimálně 100 Kč. 
 

13| Bod č. 13 Ukončení valné hromady 

• A. Čapková ukončila jednání valné hromady a rozloučila se se všemi přítomnými. 
 
Seznam schválených usnesení: 
1. Valná hromada přijala nové stanovy ve znění, v jakém byly předloženy přítomnému plénu valné 

hromady. 
2. Předsedou spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. se stala M. Voldřichová. 
3. Hospodářem spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. se stala A. Mouchová. 
4. Dalšími členkami Rady spolku Rodiče dětem – Černošice, z.s. se staly M. Látalová a J. Cejnarová. 
5. Výše členského příspěvku na šk. rok 2015/16 činí minimálně 100 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Černošicích dne 17. 3. 2016 
Zapsala Magdaléna Voldřichová 


