
Záznam z  výborové schůze SRŠ – 22.4. 2014 

 
1. Přivítání přítomných 

2. Program: 

a)  Informace, které se týkají občanských sdružení podle Nového občanského zákoníku 

     (NOZ) 

b) Poděkování za práci zástupcům 9. tříd, jejichž členství ve Výboru letošním školním 

     rokem končí 

c) Informace ředitelství školy   

d) Stav pokladny SRŠ 

e) Různé 

a) Nový občanský zákoník  počítá s tím, že občanská sdružení zřízená podle dosavadního zákona o 

sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) se dne 1. ledna 2014 automaticky stanou spolky, aniž by tato 

občanská sdružení musela cokoliv dělat. Těmto právnickým osobám zůstane zachována jejich historie, 

název, identifikační číslo. Nutné změny – postupné změny: 

1) z § 3042 nového občanského zákoníku vyplývá, že „odporuje-li název právnické osoby ustanovením 

tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne 

nabytí jeho účinnosti. Ustanovení § 216 nového občanského zákoníku pak stanoví, že název spolku musí 

obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. Stávající občanská sdružení 

tak budou mít lhůtu dvou let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (tedy lhůtu do konce roku 

2015), aby změnila svůj název tak, aby obsahoval výše uvedené výrazy. 

2) Z NOZ vyplývají nové povinnosti a práva spolků, která je nutné zapracovat do Stanov….. lhůta 3 let, 

doporučuje se udělat změnu stanov i změnu názvu najednou (do konce roku 2015). 

3) Spolky již nebudou vedeny u Ministerstva vnitra, ale u krajských soudů, ty budou schvalovat veškeré 

změny. 

 

b) Poděkování za práci zástupcům 9.tříd – 9.A – Jana Krulišová, 9.B – Iveta Linhartová 

 

c) Informace ředitelství školy  
1. Úkoly, které vyplynuly z jednání výboru 26.11. 2013 

 V rámci školní akce – oslavy Dne Země proběhla sbírka, kterou žáci školy podpoří psí útulek 

v Chodově 
2. Nové informace 

 Rozmisťování žáků – stav k 22.4. – odchody na víceletá gymnázia, informace o stavu přijímacího 

řízení – vycházející žáci 

 Informace o akcích, které proběhly  nebo ještě proběhnou do konce školního roku -  sběrová soutěž, 

recyklohraní,  plavání 2. roč., exkurze, výlety, školy v přírodě, Poslední zvonění, výstava prací žáků 

v galerii DDM Bludiště 

 Povinný cizí jazyk ve  3. ročníku – anglický jazyk, pokračování nepovinného cizího jazyka ve 

5.ročníku – německý jazyk, dotace 1 hodina/týden 

 Druhý cizí jazyk v 8.,9. ročníku – 8.ročník – 4 skupiny (2x Rj, 2x Nj), 9.ročník – 3 skupiny (2xNj, 1x 

Rj) 

 Se zavedením druhého cizího jazyka – nebudou od šk.r. 14/15 volitelné předměty   

 2. a 9. 5. – vyhlášeno ředitelské volno z technických důvodů, žákům 1.stupně bude nabídnuto hlídání 

ve škole – zajistí vychovatelky ŠD 

 Šk.r. 14/15 – oznamování výsledků vzdělávání rodičům žáků 2.stupně – ŽK/Bakaláři 

 Změny v oblasti školství v Chodově – směna budovy v ulici Komenského a Smetanově, 

harmonogram stěhování 

 Opravy během hlavních prázdnin – nutné malování, oprava vestibulu školní jídelny, dovybavení ŠJ 

novými stojany na odkládání oděvů, rekonstrukce sociálek ve ŠJ 

 Schválení žádosti o dotaci na projekt „Od stromu ke stromu II“ – dovybudování naučné 

dendrologické stezky v Chodově – žádost podána na odbor životního prostředí Karlovarské kraje, 

zažádáno o 13 000 Kč + 20% povinná spoluúčast žadatele 



 

 

d) Stav pokladny SRŠ  

    

e) Žádost o schválení čerpání z pokladny SRŠ 

1) Poslední zvonění, odměny pro vybrané žáky (á 200 Kč/žák, max 10 žáků), pro třídní učitele 

vycházejících žáků) (á 300 Kč/TU, 2 X TU)  

 

2)  Vyhodnocení sběrové soutěže a soutěže nástěnek na 2.stupni, soutěže  ve sběru víček od PET 

lahví na 1.stupni – odměny pro třídy a nejlepší sběračů 

 

e) Různé 

 Výbor odsouhlasil pomoc škole s nákupem pracovních sešitů pro žáky 1.-9.ročníku dle přiloženého 

seznamu. Seznam bude rodičům prezentován prostřednictvím členské schůze SRŠ (třídní schůzky), 

kde rodiče svým podpisem ztvrdí souhlas s nákupem. Tyto seznamy budou uloženy v kanceláři 

školy u pokladnice p. Koškové. Peníze vyberou třídní učitelé, nákup sešitů zajistí pokladnice SRŠ p. 

Košková.  

 

 

Zapsáno 23.4. 2014                                                  


