Zápis ze schůze o.p.s. Dobrodiní
ze dne 20. 03. 2014
Přítomni:

Mgr. Alena Cieślová - ředitelka
Mgr. Michaela Młynarczyková – předseda správní rady
Mgr. Petra Olbřimková
Mgr. Eva Szwedová
Martina Bystroňová
Mgr. Ilona Gráczová
Michaela Kučerová

Omluveni:

Bc. Lucie Jiravová
Radka Štoudková
Mgr. Kateřina Pražmová

Hosté:

Anastázie Rohlová - účetní

Program:
1. Změny v NOZ od 1. 1. 2014, seznámení s účetní uzávěrkou
2. Žádosti
3. Různé
ad. 1.
- P. Rohlová přítomné seznámila se změnami v NOZ, které se s p. Kučerovou dověděli na
semináři konaného 17. 3. 2014 v Ostravě
- Statut se již od 1. 1. 2011 nemusí předkládat, ale správní rada se rozhodla, že změny ve statutu
se provedou a zašlou na KÚ v Ostravě k danému rejstříkovému soudu
- P. Rohlová zjistí, jak je to s odvody pro FÚ za pořádání plesu
- Seznámila přítomné s účetní uzávěrkou za rok 2013 a zároveň požádala o zakoupení
aktualizace účetního programu WINDUO, který nebyl od roku 20096 aktualizován
Usnesení:
Výše uvedené bylo schváleno správní radou.
Hlasování:
Pro – všichni přítomni

proti – nikdo

nikdo se nezdržel hlasování

ad. 2.
- J. Hodulíková (spec. ped.) požádala o nákup Logico Piccolo. Žádala o zakoupení alespoň dvou
setů
- J. Pavlovská – AP post. žákyně Kitliňské 2. A = žádost o nákup tonerů a knih z knižního klubu
Fragment (malované čtení, dětský ilustrovaný atlas, encyklopedie lidské tělo), fixy na mazací
tabulku
- K. Matejková – zastupující AP post. žákyně Krainové 4. B = žádost o zakoupení tonerů,
trhacího bloku, lepidla, papíru do tiskárny, obyčejné tužky, gumy, strouhátka na pastelky,
trojhranných pastelek
- J. Lesniaková AP post. žáka Divalda 4. A = žádost o nákup tonerů, papíru do tiskárny,
foliovacích folií, lepidla herkules, tuhého lepidla, trhacího bloku
- Z. Böhmová – učitelka post. žáka Opršala 3. B = žádost o nákup inkoustu a tuše, výkresů A3 a
A4, 2 ks motouzů, raznic, tonerů do tiskárny
- B. Juraszková – AP post. žáka Holuba 1. B = žádost o nákup tiskárny, barvy do tiskárny,
papírů do tiskárny, náplní do péra Pilot (gumovací), výkresů A3 a A4
- I. Pyszková – AP post. žáka Kokotka 6. A = žádost o nákup papíru do tiskárny, barvy do
tiskárny, eurofolií, strouhátka velkého na trojhranné pastelky, lepící pásky
- Z. Schmidtová – AP post. žákyně Helisové 3. A = žádost o nákup trojhranných pastelek,
velkého strouhátka, barvy do tiskárny

Usnesení:
Správní rada schvaluje:
- P. Hodulíkové nákup dvou setů z Logica Piccola – dle jejího výběru. Bude zakoupeno
z výdělku z plesu.
- P. Pavlovské nákup tonerů do tiskárny HP DeskJet D 1460 a 2 ks fixů na mazací tabulku.
Požadované knihy si AP může zapůjčit u p. Cieslové nebo v autistické třídě
- P. Matejkové nákup toneru do tiskárny HP Photosmart, model B 109a, trhací blok, lepidlo,
papíry do tiskárny. Tužka není schválena k nákupu, strouhátko a pastelky daruje p.
Hodulíková.
- P. Lesniakové nákup tonerů do tiskárny HP Photosmart, model B 109a, papíry do tiskárny,
lepidlo, foliovací folie, trhací blok. Lepidlo herkules není schváleno k nákupu.
- P. Böhmové nákup výkresů A3 a A4 – výkresy budou v kanceláři sekretářky. Motouz se
k zakoupení neschvaluje. Raznice se zakoupí v rámci Dobrodiní a na základě předávacího
protokolu se budou půjčovat.
- P. Juraszkové nákup papírů do tiskárny, výkresy A3 a A4 - výkresy budou v kanceláři
sekretářky. Neschvaluje nákup náplní do pera Pilot. Počítač ve třídě p. Olbřimková napojí na
tiskárnu ve sborovně.
- P. Pyszkové nákup eurofolií, papírů do tiskárny, barvy do tiskárny Epson Stylus SX100, lepící
pásku. Strouhátko a pastelky žákovi poskytne p. Hodulíková.
- P. Schmidtové nákup barvy do tiskárny HP Photosmart C318. Trojhranné pastelky a
strouhátko poskytne p. Hodulíková.
Hlasování:
Pro – všichni přítomni

proti – nikdo

nikdo se nezdržel hlasování

ad. 3.
- V dubnu svolat AP seznámit je s chystanými změnami týkajících se výběru 200,-/měsíc.
- V květnu ohledně týkajících se změn svolat schůzku rodičů post. žáků.

Zapsala: Michaela Kučerová
Mgr. Alena Cieślová
ředitelka

Příloha: Prezenční listina

