
Zápis z jednání sněmu JHP škola o.s. 

Datum konání: 21. března 2014 

Místo konání: Církevní ZŠ logopedická Don Bosco, Praha 8, Dolákova 555 

Přítomno: 18 členů sdružení JHP škola, 2 hostů 

Program:  
1. Informace o stavu školy a potřebách pro rok 2014 
2. Informace o projektu Civitas de Populi 
3. Zpráva o činnosti o. s. JHP škola za rok 2013 
4. Zpráva o hospodaření o. s. JHP škola za rok 2013 
5. Plán činnosti o. s. JHP škola na rok 2014 
6. Různé 

 
Průběh jednání 

1. Marek Špinka informoval o současném stavu JHP školy, o dobré atmosféře ve škole, o úspěšném 
zapojení absolventů do praxe, o vzrůstající dobré pověsti školy. Dále shrnul podporu za uplynulý rok ze 
strany o.s. JHP škola (cca 250 tis. Kč), ze strany partnerské americké organizace CSP (430 tis. Kč) a 
z grantu zajištěného sdružením Civitas per Populi (330 tis. Kč). Marek přednesl návrh na podporu ze 
strany o.s. JHP škola v roce 2014, kterou plánujeme ve výši poloviny očekávaných provozních nákladů 
(tj. polovina z 5500 USD čtvrtletně). Na podporu JHP školy bude dne 31. října zorganizován benefiční 
koncert. 

2. Michael Pondělíček informoval o realizaci grantu České rozvojové pomoci, v rámci kterého byly na 
střeše školy osazeny solární panely, provedena oprava dřevěných konstrukcí zadního domu a 
podpořen rozvoj zahrady, která již plně zásobuje školu zeleninou. Nastínil, jaké další akce je třeba ve 
škole realizovat – další opravy zadního domu, schodiště, dovybavení učeben, výstavba knihovny, 
systém separace a likvidace odpadů. 

3. Byla představena zpráva o činnosti sdružení. Sněm ji vzal na vědomí. 
4. Monika Šatavová přečetla zprávu o hospodaření. Zpráva byla jednohlasně schválena. Zpráva o činnosti 

a zpráva o hospodaření budou publikovány na webu JHP škola (www.jhpskola.cz). 
5. Monika Šatavová informovala o dopadu nového občanského zákoníku a další legislativy do stanov 

občanského sdružení. Během tří let je třeba uvést vše do souladu s novou legislativou. Existují ještě 
některé výkladové nejasnosti, takže je vhodné změny odložit na později. 

6. Proběhla diskuse o organizaci benefičního koncertu, který je připravován na 31. říjen 2014. Koncert se 
bude konat v Domě u Zvonu. Dále byla diskutována další možná předprázdninová akce (kambodžský 
večer s orientálními jídly) spíše komorního charakteru.  

 

Zapisovatel:   Ivan Fencl v.r.  

 

Ověřovatelka: Monika Šatavová  v.r.   

 

Předseda: Marek Špinka  v.r.  

 

Za správnost: Marek Špinka, předseda 

http://www.jhpskola.cz/vyrocni_zpravy.html

