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Zápis z Valné hromady 
 

KLUBU PŘÁTEL PŘI ZŠ a MŠ Litvínov, z.s., Podkrušnohorská 

1589, 436 01 LITVÍNOV 

 

 
           Valnou hromadu svolal předseda p. Zdeněk Picek, který byl rovněž pověřen 
jejím řízením.   
 

1. Program Valné hromady; 
2. Návrh na pracovní předsednictvo VH; 
3. Zpráva o činnosti za školní rok 2021/2022; 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2021; 
5. Schválení členských příspěvků na školní rok 2022/2023; 
6. Diskuse; 
7. Plán činnosti na školní rok 2022/2023; 
8. Schválení sponzorského daru pro školu; 
9. Přijetí Závěrečného usnesení VH; 
10. Ukončení VH 

 
Valná hromada byla svolána do prostor ZŠ na 31. 8. 2022 od 15:30 hod. 
 
 
 
 
Přítomni:  Přítomno 42 členů klubu s hlasovacím právem. 

(příloha č. 1 – prezenční listina-uložena v ředitelně školy)  
 
 
Průběh valné hromady: 
 
       Po úvodním slovu ředitelky ZŠ a MŠ Litvínov Mgr. Hany Kaškové, která přivítala 
přítomné členy klubu a hosty jednání VH, převzal řízení valné hromady Zdeněk Picek.  

Provedl fyzickou kontrolu přítomnosti dle seznamu. Zdeněk Picek seznámil 
přítomné s programem VH, dále přednesl zprávu o stavu členské základny ke dni 
konání VH. 
 
Bez diskuse, ke které byli delegáti vyzváni, byly postupně schváleny: 
      
 
 
 
 
 
 
Ad. 1. Program Valné hromady dle pozvánky  
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Ad. 2. Volba pracovního předsednictva: 
 
Z pléna byli navrženi tito kandidáti, kteří byli VH jednomyslně zvoleni ve veřejném 
hlasování: 
 

Zdeněk Picek                              živnostník         

 

Mgr. Hana Kašková   vedení školy         

 

Radka Mužíková   pracovník školy    

 
Ad. 3. Zprávu o činnosti přednesla Mgr. Hana Kašková 
 
 
Ad. 4. Zprávu o hospodaření přednesl Zdeněk Picek 
 
 
Ad. 5. Schválení členských příspěvků 
 

Členské příspěvky: 

1. Rodič   -     200,- Kč 

2. Pracovník školy  -         0,- Kč 

3. Podnikající fyzické osoby -  1.000,- Kč 

4. Právnické osoby  -  2.000,- Kč 

5. Ostatní   -     200,- Kč  

 
 
 
Ad. 6. Diskuse 
V diskuzi seznámila Mgr. Kašková přítomné o rozhodnutí představenstva zrušit 
celoplošné vyplácení finančních prostředků na třídní výlety.  
 
 
 
Ad. 7. Plán činnosti na školní rok 2022/2023 přednesla Radka Mužíková 
Mgr. Kašková k této problematice sdělila, že plán bude změnami reagovat na aktuální 
vývoj COVID-19 a válečný konflikt na Ukrajině a v souvislosti s ním přijímání 
ukrajinských žáků a dětí a případná materiální pomoc jim i žákům ostatním v případě 
řešení tíživé situace rodiny v hmotné nouzi. 
 

 
Ad. 8.  Schválení sponzorského daru pro školu; 
VH uděluje představenstvu mandát k rozhodnutí o výši finančního sponzorského daru 
ve prospěch školy, který bude výhradně použit k úhradě nákladů spojených s oslavami 
70. výročí provozu školy.  
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Závěrečné usnesení: 
 

 
Valná hromada schvaluje: 
 

1. Zprávu o činnosti za školní rok 2021/2022 v souladu se stanovami čl.7, 
odst.6., písm. c); 

2. Zprávu o hospodaření za rok 2021 v souladu se stanovami čl.7, odst.6., písm. 
e); 

 

 
 

Valná hromada bere na vědomí: 
 

1. Zprávu o stavu členské základny ke dni 31. 8. 2022 
 
 
 
Závěrečné usnesení i jednotlivé body jednání byly jednomyslně schváleny VH 
formou veřejného hlasování.  

    
 
Po přijetí závěrečného usnesení poděkoval předsedající Zdeněk Picek všem členům 
spolku za účast a ukončil jednání Valné hromady. 

 
 
 
 
 
 

V Litvínově dne 31. 8. 2022   Ověřil:    Zdeněk Picek 
        Předseda představenstva 
 


