Zápis ze 4. jednání představenstva ŠKAMNA spolek rodičů a přátel ZŠ bratří Fričů Ondřejov
(Spolek ŠKAMNA Ondřejov) se sídlem Nám. 9 května, Ondřejov, 251 65, IČ: 227 31466
konaného 14.6.2018 od 18,15 hod.
Přítomni: Marie Foltánková, Marie Fuchsová, Kateřina Preislerová Štolcová, Lucie Diasová
Vejvodová, Martin Pačovský
Hosté: Jana Sloupová, Jana Řezníčková
Hlasování o zasedání představenstva
Protože schůzka byla původně svolána pouze jako setkání členů Spolku, a vzhledem k nutnosti
přijmout některá rozhodnutí, navrhl předseda spolku nejprve hlasování o tom, že setkání bude
změněno na zasedání představenstva.
Počet platných hlasů: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Návrh, aby schůzka byla změněna na regulérní zasedání představenstva spolku byl jednomyslně
přijat.
Příspěvek škole na nákup odměn pro vybrané žáky
Předseda zahájil diskusi k e-mailu Z. Lázníčkové a J. Potměšilové, ve kterých žádají o příspěvek na
odměnu pro vybrané žáky tříd 1. stupně a k návrhu na řešení. Podle návrhu bude na každou třídu 1.
stupně alokována částka 500,- Kč na nákup knih nebo jiných odměn pro vybrané žáky každé třídy
podle kritérií, které si zvolí vyučující. Spolek proplatí fakturu v hotovosti nebo účtenku obsahující
specifikaci nakoupených odměn, pokud vyučující dodají tyto doklady do konce školního roku
některému ze členů představenstva.
Počet platných hlasů: 5
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Návrh na poskytnutí částky 500,- Kč na třídu pro třídy 1. stupně základní školy na nákup odměn pro
vybrané žáky každé třídy byl jednomyslně přijat.
Zhodnocení proběhlého plesu
Ples byl hodnocen jako vydařený, předseda poděkoval všem členům spolku, kteří se na přípravě
plesu podíleli, za intenzivní práci, bez které by tato logisticky náročná akce nebyla proveditelná.
Jmenovitě M. Foltánkové, která byla hlavním organizátorem plesu. Dále vyzval všechny, aby si
vytvořili záznamy o přípravě plesu, o nezbytných činnostech, nákupech, jednáních, postřezích,
slabinách apod. Cílem je vytvořit jednu složku, která poslouží pro úspěšnou přípravu akce v dalších
letech. Mimo jiné bylo navrženo zajistit přítomnost zkušeného fotografa, který by na přání
fotografoval přítomné individuálně nebo ve skupinkách.
Představenstvu se ukládá provést vyúčtování nákladů a příjmů spojených s organizací plesu.
Termín: 07/2018
Koordinátor: K. Preislerová Štolcová
Problematika GDPR v činnosti spolku
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) č. 2016/79 ze dne 27. dubna 2016;
nabylo účinnosti 25.5.2018.
Předseda spolku upozornil na uvedení činnosti spolku do souladu se zásadami výše zmiňovaného
nařízení GDPR a sepsání Záznamů o činnostech. A to především zajištěním zabezpečení osobních
údajů členů spolku a jiných subjektů (PO i FO), zabezpečením veškeré administrativy a e-mailové
schránky spolku, úpravou webových stránek spolku.
Vyjádření spolku ke zveřejňování fotografií z plesu a dalších akcí spolku: jelikož se jedná se o tzv.
reportážní fotografie z akcí, dle GDPR: „Pořizování a uveřejňování fotografií, které zachycují
pouze průběh akce, ale nikoli podobizny jednotlivých fyzických osob, které nebudou ani jiným
způsobem ztotožněny (např. uvedením jména), se za zpracování osobních údajů nepovažuje.“

Navrhovaná nová podzimní akce spolku
diskutovány možné nové akce spolku na podzim 2018. Možnosti:
- účast spolku na akci výročí založení obce ve spojení s oslavou 100 let vzniku republiky (Stromy
svobody) – koná se dne 8.9.2018 – více informací zjistí M. Foltánková na obci.
- podzimní prodejní výstava
- oslava svátku Halloween – strašidelná stezka pro děti spojená s maskami a pálením ohně,
předběžný termín 27.10.2018.
Pravidla sponzoringu poskytovaného spolkem
Diskutována pravidla pro budoucí poskytování sponzorských příspěvků resp. darů spolkem –
finance určeny primárně na individuální odměňování jedn. žáků a skupin žáků (nikoli plošné),
potřeby a pomůcky potřebné pro školu apod.
Představenstvo bude konzultovat možnost vytvoření Kulturního fondu pro ZŠ, ze kterého by čerpali
učitelé školy dle stanovených pravidel pro potřebné žáky školy.
Termín: září 2018
Koordinátor: M. Pačovský
Účast spolku na vítání prvňáčků v září 2018
J. Sloupová a M. Foltánková zjistí možnou spolupráci na akci vítání prvňáčků v září 2018, včetně
finanční spoluúčasti spolku.
Další požadované a proplacené příspěvky pro školu
 Spolek nakoupil a daroval škole medaile s potiskem vč. trikolory pro odměňování žáků
školy na sportovních soutěžích. Celkem s poštovným: 1 894 Kč. Zajišťuje B. Kocanová
 Spolek daroval škole trička s logem a názvem školy, 14 kusů. Celkem 3 626 Kč.
Různé
- Na webu spolku byly uveřejněny dokumenty Výkaz zisku a ztráty za rok 2017 a Rozvaha za rok
2017
- Předseda představenstva informoval členy představenstva o důvodech svého e-mailu zaslaného M.
Fuchsové, ve kterém upozorňuje na opakované porušování stanov ze strany M. Fuchsové tím, že
bez zmocnění vystupuje samostatně za spolek. Stanovy spolku uvádí: "K jednání jménem spolku
jsou samostatně oprávněni předseda představenstva, místopředseda představenstva, hospodář nebo
předsedou zmocněný člen představenstva." Odesláním e-mailů z adresy spolku nebo z jiné adresy,
ale jménem spolku bez zmocnění předsedy představenstva M. Fuchsová tento bod platných stanov
porušila. A protože se to stalo opakovaně, vyzval předseda představenstva M. Fuchsovou důrazně,
aby s touto praxí skončila. Totéž platí pro zveřejňování příspěvků na webu spolku.
Vyjádření M. Fuchsové k upozornění předsedy spolku:
V zápise z představenstva ze dne 23.10.2017 bylo jasně uvedeno, že M. Fuchsová bude spravovat emailovou schránku spolku spolu s předsedou M. Pačovským.
Dále bylo M. Fuchsové opakovaně povoleno shánět sponzory na činnost spolku, odměny pro děti a
především sponzory školního plesu. Písemně ani ústně nebyl specifikován postup shánění a
oslovování sponzorů a rovněž ani zveřejňování příspěvků na webu. M. Fuchsová si není vědoma
opakovaného porušování stanov a nesouhlasí s upozorněním předsedy spolku. M. Fuchsová
oznamuje, že na vlastní žádost již nebude vykonávat pro spolek níže uvedené činnosti, které
doposud dobrovolně vykonávala s původním zmocněním představenstva:
- komunikace a správa e-mailové schránky spolku,
- správa příspěvků členů spolku a vedení seznamu členů spolku,

- správa a aktualizace webu skamna.cz,
- správa, nahrávání dokumentů a fotografií na účet spolku u Google.cz skamnaondrejov@gmail.com,
- příprava dokumentů na valnou hromadu spolku a na ostatní jednání,
- propagace spolku a jeho akcí, shánění sponzorů atd.
Správa nového webu spolku
M. Fuchsová navrhuje, aby z důvodu malých technických požadavků na web spolku byl program
pro správu (redakční systém) nového webu spolku zdarma (stejně jako doposud) a aby správa přešla
na některého z členů představenstva. V případě, že se výše uvedené nepodaří zajistit, navrhuje
předsedovi spolku hledat nejekonomičtější řešení, tak, aby spolek nebyl zatížen zbytečnými
platbami/poplatky za služby, které si dosud zvládl zajistit svépomocí.
Zapsal: M. Pačovský
V Ondřejově dne 25.6.2018

