
Spolek: Rada rodičů při Masarykově ZŠ v Janovicích nad Úhlavou z.s. 

Adresa: Rohozenská 225, 34021 Janovice nad Úhlavou 

Zápis z ustanovující schůze spolku Rady rodičů, při Masarykově 
ZŠ v Janovicích nad Úhlavou z.s. 

Datum a místo konání ustanovující schůze: V Janovicích nad Úhlavou, dne 16.11. 2022 

Svolavatel: Milena Podstatná 

Přítomni: viz. Listina přítomných 

Program: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny 

2. Seznámení s důvody vzniku nového spolku. 

3. Schválení nového názvu spolku 

4. Schválení stanov spolku 

5. Volba výboru spolku 

6. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 

7. Stanovení výše členských příspěvků pro školní rok 2022-2023 

8. Úkoly 

9. Diskuse 

10. Závěr 

Průběh jednání: 

1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných: 

Celkem se schůze a do Listiny přítomných zapsalo 15 důvěrníků z 15 zastupujících 

jednotlivých tříd. 

Schůzi zahájila p. Marušková Klára/ředitelka /, poté předala slovo p. Podstatné Mileně. 

2. Seznámení s důvody vzniku nového spolku: 



Seznámení s důvody vzniku nového spolku a základními cíli činnosti spolku a s jednáními, 

které v zájmu spolku se již učinily. 

3. Schválení nového názvu spolku: 

Byl schválen název spolku – Rada rodičů při Masarykově ZŠ v Janovicích nad Úhlavou z.s. 

4. Schválení stanov spolku: 

Přítomní se seznámili a schválili stanovy spolku. 

5. Volba výboru spolku: 

Všichni přítomní projevili zájem stát se členy Spolku. 

Přítomni zvolili výbor Spolku ve složení: 

Předseda spolku: Podstatná Milena. 

Místopředseda spolku: Veseláková Anna. 

Hospodář spolku: Valdmanová Andrea. 

 

6. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 

Funkci hospodáře Spolku bude vykonávat p. Valdmanová Andrea. Hospodář a předseda 

založí ihned po přidělení IČ bankovní účet. Při výběru banky upřednostní tu, která nabídne 

služby bez poplatků a zohlední umístění pobočky. Bankovním účtem budou disponovat 

hospodář a předseda výboru Spolku. 

Přítomní schválili uzavření bankovního účtu u ČSOB a.s. 

7. Stanovení výše členských příspěvků: 

Předsedou výboru spolku byla navržena výše členského příspěvku 250,-Kč/rok za každého 

žáka v rodině. Přítomní tento členský příspěvek schválili. 

8. Úkoly: 

-předseda výboru zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně 

příslušnému rejstříkovému soudu 

-předseda a pokladník výboru založí po přidělení IČ bankovní účet u ČSOB a.s. 



9. Diskuse: 

Rozpočet na školní rok 2022-2023 

10. Závěr: 

Svolavatel přítomným poděkoval za účast a schůzi Spolku ukončil. 

Zapsala: Podstatná Milena   

Zkontrolovala: Veseláková Anna  

Zápis ověřila: Valdmanová Andrea  


