
Zápis z jednání sněmu JHP škola o.s. 

Datum konání: 21. dubna 2015 

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

Přítomno: 14 členů sdružení JHP škola, 2 hostů 

Program:  
1. Informace o stavu školy a potřebách pro rok 2015 
2. Informace o projektu Civitas de Populi 
3. Zpráva o činnosti o. s. JHP škola za rok 2014 
4. Zpráva o hospodaření o. s. JHP škola za rok 2014 
5. Nový občanský zákoník a změna stanov 
6. Různé 

 
Průběh jednání 

1. Marek Špinka informoval o dobré atmosféře ve škole, o úspěšném zapojení absolventů do praxe, o 
vzrůstající dobré pověsti školy a nejúspěšnějších absolventech, o rozvoji zahrady a stavu budov. Ze 
strany o.s. JHP škola bylo v roce 2014 poskytnuto 238 tis. Kč (11 tis. USD), ze strany partnerské 
americké organizace CSP přes 300 tis. Kč a z grantu zajištěného sdružením Civitas per Populi 84 tis. Kč. 
Marek přednesl návrh na podporu ze strany o.s. JHP škola v roce 2015 ve výši 2000 USD čtvrtletně. 
Návrh byl schválen. 
Diskutovalo se o možných akcích na podporu školy. Dana Špinková navrhla uspořádat bazárek „lepších 
věcí“, které příchozí poskytnou zdarma ve prospěch školy. Bylo domluveno, že se bude konat dne 12. 
června 2015 od 16 hodin dále, podrobnosti budou upřesněny. 
Michaela Holubová navrhla zorganizovat možnost skypové komunikace jednotlivých studentů se 
zájemci z o.s. JHP škola za účelem zvýšení motivace studentů k výuce angličtiny. Bude dále zvažováno, 
rodiny Skalických a Provazníků se chystají do Kambodže, možnosti takové či podobné podpory 
studentů prozkoumají. 

2. Michael Pondělíček informoval o poznatcích z návštěvy JHP školy v Puoku, o praktických problémech 
s fotovoltaickým systémem, odpadech, hygieně, zahradním hospodaření. Dále o návštěvě českého 
velvyslance ve škola a příslibu dotace z velvyslanectví. 

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 organizačního 

uspořádání. Občanské sdružení je třeba přetransformovat ve spolek. Monika Šatavová přednesla návrh 
stanov, dle kterých se občanské sdružení změní na spolek. Proběhlo hlasování o návrhu stanov, 
stanovy spolku byly jednomyslně schváleny. Občanské sdružení se tím proměňuje ve „Spolek JHP 
škola“. 

6. Za nového člena spolku byl přijat Pavel Hájek. 
 

 

Zapsal:   Ivan Fencl v.r.  

 

Ověřila: Monika Šatavová  v.r.   

 

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

