
Zápis z jednání sněmu JHP škola o.s. 

Datum konání: 18. dubna 2013 

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

Přítomno: 18 členů sdružení JHP škola, 5 hostů – viz prezenční listina 

Program:  
1. Zpráva o činnosti o. s. JHP škola za rok 2012 
2. Zpráva o hospodaření o. s. JHP škola za rok 2012 
3. Plán činnosti o. s. JHP škola na rok 2013 
4. Přijetí nových členů o. s. JHP škola 
5. Volba předsedy a místopředsedů o. s. JHP škola pro rok 2013/2014 
6. Různé 

 
Průběh jednání 

1. Vlastnímu jednání sněmu sdružení předcházelo setkání přátel JHP škola, v rámci kterého Marek Špinka 
představil současný stav JHP školy. Marek Špinka, Dana Špinková a Michal Pondělíček poté referovali o 
své návštěvě školy v Puoku a promítli řadu fotografií a krátkých videí. 

2. Jednání sněmu zahájil předseda sdružení Marek Špinka.  
3. Ivan Fencl představil zprávu o činnosti sdružení v roce 2012. Vedle aktivit samotného občanského 

sdružení obsahuje též základní informace o rozvoji školy. Zpráva byla jednohlasně schválena. 
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. Sněm přijal tyto nové členky sdružení: 

 Michaela Holubová, Jeseniova 3, 130 00 Praha 3 

 Vladimíra Šilhánková, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové 

 Dana Baudišová, Jahodová 2889/42, 106 00 Praha 10 
6. Proběhla diskuse o vedení sdružení. Žádný z členů sdružení nenavrhl změny ve vedení, nikdo ze 

stávajících členů vedení nerezignoval. Vedení občanského sdružení JHP škola zůstává v dosavadním 
složení. Předseda Marek Špinka, místopředsedkyně/místopředsedové Marie Klimešová, Monika 
Šatavová, Jan Pfeiffer a Ivan Fencl 

7. Proběhla diskuse o plánech činnosti v roce 2013. Základem je závazek, který byl diskutován a schválen 
v rámci e-mailové diskuse koncem roku 2012, že se bude občanské sdružení podílet na provozních 
nákladech JHP školy v roce 2013. Celkové provozní náklady jsou plánovány na 20 000 USD, polovinu ve 
výši 10 000 USD poskytne občanské sdružení, druhou polovinu americký partner Cambodian School 
Project. Částka 2 500 USD na provoz v 1. čtvrtletí 2013 již byla zaslána. Další potřeby budou kryty 
z podílu na výnosech výstavy Děti patří do školy a z příspěvků dárců. Byla diskutována možnost 
zorganizovat opět Kambodžský večer a Majča Klimešová zvažuje uspořádání výstavy s možností 
prodeje výtvarných děl ve prospěch JHP školy. 

 

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

