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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU SPOLKU 

   

I. 
Dne 7.9.2022 se v 18:00 hod. uskutečnila členská schůze „Spolku rodičů, žáků a přátel 

Masarykovy střední školy chemické“ (dále jen "Spolek") za účasti osob uvedených na 

připojené prezenční listině, svolaná dne 31.8.2022 předsedou Jiřím Polomisem. 

 

II. 

ZAHÁJENÍ JEDNÁNÍ SPOLKU 
 

Nejprve si vzala slovo zástupkyně ředitele školy Mgr. Radana Vojtíšková, která přítomné krátce 

přivítala. 

Poté se ujal slova Jiří Polomis, předseda výboru Spolku (dále jen „Výbor“). 

Přivítal přítomné členy Výboru, zahájil toto zasedání a konstatoval, že Výbor byl řádně svolán 

a že je v souladu se zákonem usnášeníschopný, protože je přítomna nadpoloviční většina členů 

Výboru (počet tříd 14, zástupců 12, přítomných 8 z 12). 

 

Dále seznámil členy Výboru s programem tohoto zasedání a dotázal se, zda má některý  

z přítomných návrh na doplnění nebo změnu tohoto programu.  

 

 Program jednání výboru:  
1) Zahájení a schválení programu jednání  

2) Přivítání nových členů Výboru Spolku (1. ročníky)  

3) Informace zástupce MSŠCH  

4) Seznámení s aktuální situací (spolkový rejstřík, banka apod.)  

5) Volba nového hospodáře  

6) Rozpočet na 2022/2023  

7) Zřízení datové schránky spolku (k 1.1.2023 dle zák. č.300/2008 Sb.)  

8) Návrh na zřízení e-mailové schránky Spolku (komunikace se členy Spolku)  

9) Návrh na změnu příspěvku člena Spolku (od školního roku 2023/2024)  

10) Různé a diskuse (souběh členů v jedné třídě, umístění jmen členů na webu MSŠCH)  

11) Závěr  
Návrh prošel bez připomínek.  

 

Předseda Výboru poté navrhl, aby funkci předsedajícího tohoto zasedání plnil on osobně, 

zapisovatelem navrhl paní Miluši Mikulovou a ověřovatelem pana Václava Kubů.  

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 
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Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 1: „Výbor schvaluje pana Jiřího Polomise předsedajícím, 

paní Miluši Mikulovou zapisovatelem a pana Václava Kubů ověřovatelem zápisu z jednání 

Výboru.“ 

  

III. 

ZÁPIS Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ SPOLKU V SOULADU SE SCHVÁLENÝM 

PROGRAMEM 
 

1) Zahájení a schválení programu jednání  

- projednáno viz článek II. zápisu z jednání Výboru 

 

2) Přivítání nových členů výboru spolku (1. ročníky) 

Předsedající přivítal nové členy Výboru zvolené v souladu s ustanovením článku 5 stanov 
Spolku a předal jim platné stanovy Spolku. 

 

3) Informace zástupce MSŠCH 

Zástupkyně ředitele MSŠCH paní Radana Vojtíšková informovala výbor o zrušení běžných 
třídních schůzek v souladu s rozhodnutím ředitele školy odsouhlaseném školní radou. 

Třídní schůzky se konají pouze na začátku školního roku pro první ročníky, aby mohly být 
předány základní informace zástupcům nových studentů. 

Pro případ potřeby konzultace se budou zákonní zástupci obracet individuálně na 
jednotlivé učitele prostřednictvím Komens v aplikaci Bakaláři. 

 

4) Seznámení s aktuální situací (spolkový rejstřík, banka apod.) 

Předsedající informoval Výbor: 

- o postupu zveřejnění povinných dokumentů v rejstříku spolků (uzávěrky, statutární 
orgán)  - chybí uložení dokumentů do sbírky listin za roky 2019, 2020, 2021; 

-  spolkový rejstřík zapsal změnu 20.8.2022; 

- o dispozičních právech k účtu Spolku vedeném u Unicredit Bank a.s. a aktuálním 
zůstatku na účtu k 1.9.2022. S ohledem na ceník a obchodní podmínky uvedené bankovní 
společnosti doporučuje převod účtu k Raiffeisenbank a.s. k 1.1.2023, poté navrhl 
hlasování k uvedenému bodu jednání. 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 
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Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 2: „Výbor schvaluje zrušení účtu Spolku vedeném  

u Unicredit Bank a.s. a založení nového u Raiffeisenbank a.s., obojí v termínu do 

31.12.2022.“ 

 

 

5) Volba nového hospodáře  

- předsedající informoval Výbor o vzdání se funkce zvolené 1. místopředsedkyně a 
hospodářky Spolku Ing. Blanky Hojnošové, která byla řádně zvolená výborem dne 
6.12.2021; 

- předsedající vyzval přítomné členy Výboru k předložení návrhu na volbu 1. 
místopředsedy a hospodáře spolku. 

 

Návrhy: 

Paní Mirjana Horňáková ( 1.C ) nabídla, že se funkce ujme. 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 3: „Výbor schvaluje do funkce 1. 

místopředsedkyně a hospodářky spolku paní Mirjanu Horňákovou.“ 

 

6) Rozpočet na 2022/2023  

- předsedající seznámil členy výboru s návrhem rozpočtu (finančním plánem) na 
období školního roku 2022/2023, rozpočet byl upraven v souvislosti se zvyšujícími 
se náklady dle požadavků garantů jednotlivých kapitol; 

- rozpočet bude ve zjednodušené formě zveřejněn na webu MSŠCH; 

- předsedající požádal členy spolku o schválení navrhovaného rozpočtu 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 4: „Výbor schvaluje návrh rozpočtu na školní 

rok 2022/2023.“  

 

 



Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické, 
se sídlem Křemencova 179/12, Nové Město (Praha 1), 116 28 Praha,  

zapsaného v rejstříku spolků vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 3446, 

 IČ: 683 83 363. 

 

Stránka 4 z 6 
 

7) Zřízení datové schránky Spolku (k 1.1.2023 dle zákona č. 300/2008 Sb.) 

- předsedající informoval členy výboru o povinnosti zřídit datovou schránku Spolku. 
S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou 
schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Právnickým osobám, které 
datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní 
iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to 
nejpozději do 31. 3. 2023.); 

- k uvedenému bodu s ohledem na zákonnou povinnost neproběhlo hlasování. 

 

8) Návrh na zřízení e-mailové schránky spolku 

Předsedající požádal členy Výboru o schválení zřízení e-mailové schránky Spolku, 
která bude nadále sloužit ke komunikaci mezi členy Spolku (rodiče a přátelé) a 
zástupci MSŠCH. 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 5: „Výbor schvaluje návrh na zřízení e-mailové 

schránky Spolku.“ 

 

Mgr. Vojtíšková slíbila projednat tuto možnost se zástupcem IT ve škole pod 

doménou školy.  

 

9) Návrh na změnu příspěvku člena Spolku (od školního roku 2023/2024) 

- předsedající vyzval členy Spolku k diskusi na téma případného navýšení členského 
příspěvku členů Spolku a to zejména v souvislosti s aktuální situací v energetice a 
zvýšené inflaci v ČR; 

- členové výboru navrhují navýšení příspěvku na částku 1000 Kč ze současných 800 Kč 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 6: „Výbor schvaluje návrh na zvýšení členského 

příspěvku Spolku na 1000 Kč od 1.9.2023 pro školní rok 2023/2024 a další.“  
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10) Různé a diskuse (souběh členů v jednom ročníku, umístění členů na webu MSŠCH) 

- předsedající informoval o souběhu členů Výboru v jedné třídě, kdy s ohledem na 
volbu specializace došlo k přesunu žáků a z toho důvodu jsou za třídu K2.B dva zvolení 
zástupci (na pozici předseda a člen Výboru); 

o dle stanov Spolku v souladu s článkem 5 bodem 3) může být za příslušnou 
třídu zvolen pouze jeden „delegát“ (člen Výboru); 

o dále je v článku 5 bodu 7) uvedeno ustanovení o nerozhodnosti hlasů 
„V případě nerovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy“; 

o předsedající navrhuje ponechání obou členů Výboru za uvedenou třídu K2.B, 
přičemž právo hlasování bude ponecháno členu výboru s tím, že v případě 
nerozhodnosti hlasů bude postupováno v souladu s článkem 5 bodem 7) 
stanov („V případě nerovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy“); 

o druhý zástupce třídy K2.B nebyl přítomen, k celé situaci se nevyjádřil ani 
písemně 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 7: „Výbor schvaluje návrh předsedajícího ve 

výše uvedeném odstavci o souběhu členů výboru v jedné třídě“.  

 

- předsedající navrhuje umístění seznamu členů výboru na webu MSŠCH 

 

O návrhu se hlasovalo takto:  

počet hlasů PRO: 8  

počet hlasů PROTI: 0  

ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající po provedení hlasování konstatoval, že přítomní členové Výboru přijali 

rozhodnutí tohoto znění: Usnesení č. 8: „Výbor schvaluje návrh předsedajícího na 

zveřejnění seznamu členů výboru na webu MSŠCH v rozsahu jméno, příjmení, 

třída“.  
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Seznam schválených usnesení výboru Spolku: 

 

Usnesení č. 1:  „Výbor schvaluje pana Jiřího Polomise předsedajícím, paní Miluši Mikulovou 

zapisovatelem a pana Václava Kubů ověřovatelem zápisu z jednání Výboru.“ 

Usnesení č. 2:  „Výbor schvaluje zrušení účtu Spolku vedeném u Unicredit Bank a.s. a založení 

nového u Raiffeisenbank a.s., obojí v termínu do 31.12.2022.“ 

Usnesení č. 3:  „Výbor schvaluje do funkce 1. místopředsedkyně a hospodářky spolku paní 

Mirjanu Horňákovou.“ 

Usnesení č. 4:  „Výbor schvaluje návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023.“  

Usnesení č. 5:  „Výbor schvaluje návrh na zřízení e-mailové schránky Spolku.“ 

Usnesení č. 6: „Výbor schvaluje návrh na zvýšení členského příspěvku Spolku na 1000 Kč 

od 1.9.2023 pro školní rok 2023/2024 a další.“ 

 

 

Seznam neschválených usnesení výboru Spolku: 

 

/// 

 

IV. 

ZÁVĚR 
 

Předseda výboru poděkoval přítomným členům výboru za účast a jednání ukončil. 

 

 

Příloha č.1 – prezenční listina o účasti na jednání výboru Spolku 

Příloha č. 2 – návrh rozpočtu Spolku na školní rok 2022/2023 

 

 

Podpisová doložka: 

 
V Praze dne 7.9.2022 

 

 

Zapisovatel: Miluše Mikulová v.r.    Ověřovatel zápisu: Václav Kubů v.r.  

  Miluše Mikulová           

 

 

 

                                                Předsedající: Jiří Polomis v.r. 


