
Zápis z jednání sněmu JHP škola o.s. 

Datum konání: 9. března 2012 

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

Přítomno: 12 členů sdružení JHP škola, 8 hostů – viz prezenční listina 

Program:  
1. Zpráva o činnosti o. s. JHP škola za rok 2011/2012 
2. Zpráva o hospodaření o. s. JHP škola za rok 2011/2012 
3. Plán činnosti o. s. JHP škola na rok 2012/2013 
4. Přijetí nových členů o. s. JHP škola 
5. Volba předsedy a místopředsedů o. s. JHP škola pro rok 2012/2013 
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 od jeho založení do současnosti. Zpráva byla 

jednohlasně schválena. 
4. Monika Šatavová přečetla zprávu o hospodaření. Zpráva byla jednohlasně schválena. Zpráva o činnosti 

za rok 2011 bude spojena se zprávou o hospodaření do jednoho dokumentu, který bude vyvěšen na 
webu JHP škola (www.jhpskola.cz). 

5. Marie Klimešová představila návrh plánu činnosti v roce 2012. Základem je plán činnosti zpracovaný 
v říjnu 2011 a diskutovaný e-mailem. Dle tohoto plánu bylo již začátkem ledna 2012 zasláno 4000 USD 
na provoz školy. V souladu s dohodou s partnery ze sdružení Cambodian School Project (CSP) zašle 
sdružení JHP škola na podporu provozu školy 4000 USD v dubnu 2012 a dalších 4000 USD v září 2012. 
Žádost o dubnovou podporu od našich dárců bude oživena komiksem na téma školy. Podzimní 
příspěvek na provoz školy bude částečně pokryt z prodeje uměleckých děl, fotografií atd., které 
poskytnou přátelé JHP školy a které budou představeny v červnu t.r. na setkání přátel.  

6. Sněm přijal tyto nové členy sdružení: 

 Iva Brezinová, Jihovýchodní IV/19, 141 00 Praha 4 

 Jana Dolanská, Osvobození 981, 334 01 Dobřany 

 Michal Pondělíček, Plzeňská 659/70, 266 01 Beroun 

 Dagmar Fenclová, Krouzova 24, 143 00 Praha 12 
7. Proběhla volba vedení sdružení. Sněm jednohlasně zvolil vedení sdružení JHP škola v dosavadním 

složení. Předseda Marek Špinka, místopředsedkyně/místopředsedové Marie Klimešová, Monika 
Šatavová, Jan Pfeiffer a Ivan Fencl 

8. Proběhla diskuse o možných způsobech elektronické komunikace. Bylo domluveno, že budeme nadále 
komunikovat e-mailem. Seznam osob (e-mailových adres), které chtějí být podrobněji informovány, 
případně se zapojit do diskusí, bude umístěn na stránce www.jhpskola.cz/maily.html . 

 

Zapisovatel:   Ivan Fencl v.r.  

 

Ověřovatelka: Monika Šatavová  v.r.   

 

Předseda: Marek Špinka  v.r.  

 

Za správnost: Marek Špinka, předseda 

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

