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Zápis ze IV. valné hromady spolku Česká škola v Řezně 

 

Dne: 26. ledna 2017 od 20.00 hod. 

Místo konání: restaurace Brandl Bräu, Ostengasse, Regensburg 

Přítomni byli: Radka Bonacková, Irena Czornyjová, Lenka Dötsch, Andrea Fischerová, Alena 

Goldberg, Zuzana Hanyková, Ilona Höchstetter, Natalie Käser, Natalia Kochanová, Klára 

Kreuzer, Monika Medunová, Petra Píšová, Václav Píša, Barbora Pokorny 

 

1. Přivítání předsedkyní spolku 

- Radka Bonacková zahájila schůzi a zároveň poděkovala za účast a zájem všem 

přítomným členům spolku i členům, kteří se z různých důvodů omluvili. 

 

2. Oddělení funkce ředitelky školy od funkce předsedkyně spolku 

- k oddělní funkcí došlo vzhledem k nárůstu počtu členů spolku a množství kurzů, jež ČŠŘ 
organizuje; 

- ředitelka je volena předsednictvem a je spojovacím článkem mezi školou a 
předsednictvem; 

- ředitelkou České školy v Řezně je od 1.1. 2017 Petra Píšová. 

 

3. Seznámení se se zprávou o činnosti a finanční zprávou za rok 2016 

- Radka Bonacková seznámila všechny přítomné se zprávou o činnosti za rok 2016 a 

s finanční zprávou za rok 2016; 

- obě zprávy byly jednomyslně přijaty. 

 

4. Zpráva kontrolorek a schválení účetnictví za rok 2016 

- Natalie Käser a Barbora Pokorny podaly zprávu o kontrole účetnictví za rok 2016 a 

konstatovaly, že účetnictví je vedeno vzorně a řádně, nenalezly žádné finanční 

nejasnosti. 

 

5. Volba nových členů a znovuzvolení části stávajících členů předsednictva 

- Radce Bonackové, předsedkyni spolku, a Ireně Czornyjové, pokladní spolku, skončilo 

dvouleté volební období. Obě se rozhodly na svoji funkci znovu nekandidovat; 

- novou předsedkyní spolku na nadcházející řádné dva roky byla jednomyslně zvolena 

Barbora Pokorny (13 hlasy z 14, přičemž jedna osoba se zdržela hlasování); 

- novou pokladní spolku na nadcházející řádné dva roky byla jednomyslně zvolena 

Zuzana Hanyková (13 hlasy z 14, přičemž jedna osoba se zdržela hlasování); 



- jednoleté dočasné volební období skončilo místopředsedkyni spolku Aleně Goldberg a 

zapisovatelce spolku Petře Píšové. Obě dvě se rozhodly znovu kandidovat a to na 

řádnou dobu dvou let. Obě byly ve svých funkcích plným počtem hlasů zvoleny; 

- k rozdělení úkolů a zodpovědnosti mezi členy předsednictva dojde na první schůzi 

v nové sestavě v nejbližších týdnech. 

 

6. Volba nových kontrolorek účetnictví 

- Barbora Pokorny se vzdala funkce kontrolorky, neboť byla zvolena předsedkyní spolku 

(dle stanov není možné ve spolku nést zodpovědnost za dvě funkce); 

- Natalie Käser se vzdala funkce kontrolorky, aby byla dodržena dvouletá periodicita 

volby; 

- Natalie Käser byla znovuzvolena plným počtem hlasů jako kontrolorka na následující 

dvouleté období; 

- jako druhá kontrolorka na následující dvouleté období byla zvolena Irena Czornyjová (13 

hlasy z 14, přičemž jedna osoba se zdržela hlasování). 

 

7. Adresa spolku 

- adresa spolku zůstává u Radky Bonackové; 

- kontaktní osobou pro záležitosti spolku je Barbora Pokorny; 

- kontaktní osobou pro záležitosti školy je Petra Píšová. 

 

8. Seznámení s finančním plánem a plánem činnosti na rok 2016 

- Radka Bonacková představila finanční plán a předběžný plán činnosti na rok 2017, který 

byl jednomyslně schválen všemi přítomnými. 

 

9. Volná diskuse na téma kurzů a volnočasových programů v roce 2017 a jejich 

financování 

- všichni zúčastnění se shodli na pozitivním působení ČŠŘ a přání i nadále pořádat kurzy 

i jednorázové akce; 

- financování spolku – úskalí a strategie; 

-  seznámení s vlastním školním vzdělávacím programem; 

- spolek vítá jakoukoli finanční podporu. Spolek je otevřen návrhům vlastního projektu i 

spolupráci s jednotlivými subjekty či organizacemi. 

 

Valná hromada proběhla podle programu uvedeného na pozvánce, kterou obdrželi všichni 

členové v souladu se stanovami spolku. 

 

Za správnost zápisu: 

 

 

  Petra Píšová    Barbora Pokorny 

  (zapisovatelka)   (předsedkyně) 

 


