
Zápis z členské schůze KPŠ dne 4. 10. 2022 

 

 

Přítomni: 

Mgr. Ľubica Kubicová – předsedkyně 

Bc. Michaela Nečasová – členka výboru 

Michaela Kupská, DiS – členka výboru 

Ing. Martina Bednářová, Ph.D. - kontrolní komisařka 

Mgr. Lenka Šebečková 

Tereza Mynářová 

 

Předsedkyně KPŠ přivítala přítomné, zahájila schůzi a navrhla program jednání v tomto znění:  

● Schválení programu 

● Představení nových členů 

● Předložení výroční a finanční zprávy a vzetí na vědomí 

● Představení kandidátů do výboru, představení volební komise a volba výboru 

Program byl jednomyslně schválen přítomnými členy KPŠ.  

Projednávání bodů programu: 

1. Předsedkyně KPŠ představila nové členy KPŠ - Mgr. Lenku Šebečkovou a paní Terezu 

Mynářovou.  

2. Přítomní členové KPŠ vzali na vědomí výroční a finanční zprávy předložené předsedkyní KPŠ.  

3. Mgr. Šebečková a p. Mynářová byly navrženy předsedkyní KPŠ jako nové členky výboru. 

Členkami volební komise byly navrženy Bc. Nečasová a Mgr. Kubicová.  

a. Volba volební komise: PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 0 

b. Volba Mgr. Šebečkové a p. Mynářové jako členek výboru: PRO 6 / PROTI 0 / ZDRŽEL 

SE 0 



Další probíraná témata: 

4. Předsedkyně KPŠ Mgr. Kubicová a členka výboru Bc. Nečasová oznámily odstoupení ze všech 

funkcí v KPŠ a podaly do rukou nové předsedkyně KPŠ žádost o ukončení členství.  

5. Nově zvolený výbor přistoupil k hlasování o nové předsedkyni KPŠ. Navržena byla 

p. Mynářová. 

a. Volba p. Mynářové jako předsedkyně KPŠ: PRO 2 / PROTI 0 / ZDRŽEL SE 1 

b. Mgr. Kubicová a p. Mynářová se dohodly na předání agendy včetně přístupových 

údajů a veškeré dokumentace v následujících týdnech.  

c. Nová předsedkyně KPŠ si domluví schůzku s vedením školy a projedná s ním 

potřeby školy pro školní rok 2022/2023.  

6. Výběr příspěvků pro letošní rok – výzva rodičům se uskuteční opět elektronickou formou přes 

aplikaci Bakaláři.  

7. Diskuze nad různými tématy (bez rozhodnutí): 

a. Zakoupení baličky knih 

b. Vylepšení venkovní učebny 

c. Nabídka školního bufetu 

d. Příspěvek na oslavy 40. výročí vzniku školy 

 

Předsedkyně KPŠ poděkovala přítomným a ukončila schůzi.  

 

 

 

 

 

Zpracovala: Martina Bednářová, 8. 10. 2022 


