
Zápis ze zasedání členské schůze 

Název spolku:  Rada rodičů dětem při Základní škole Úsov, zapsaný spolek 

Sídlo spolku:  Školní 187, 789 73 Úsov 

Doba zasedání: 20.10.2022 od 16h 

Místo zasedání: ZŠ Úsov 

Svolavatel:  Michal Kuruc, předseda výboru 

 

Průběh zasedání: 

Zahájení a ověření usnášeníschopnosti 

 Zasedání zahájila Gabriela Řezníčková (místopředseda výboru). 

 Z listiny přítomných Gabriela Řezníčková zjistila, že na zasedání členské schůze je 

přítomno 9 z celkových 17 členů a 1 host. Prezenční listina tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Schválení programu: 

 Členská schůze schválila následující program jednání: 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. 

2. Přijetí nových členů. 

3. Volba nových členů výboru spolku 

4. Zpráva ředitele školy. 

5. Schválení příspěvku na žáka na školní rok 2022/2023. 

6. Návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023. 

7. Zhodnocení dětského dne s pohádkovým lesem  

8. Diskuze. 

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

Přijatá usnesení 

a) Členská schůze zvolila tyto činovníky: 

 1) zapisovatelka: Petra Bergová 

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

2) ověřovatel: Pavel Trendl 

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

b) Členská schůze vzala na vědomí přijetí nových členů: 

1) Martina Blažek Doubravská - pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 



2) Zuzana Fialová - pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

c) Členská schůze zvolila nové členy výboru spolku: 

 1. p. Ludmilu Hradilovou  

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

  2. p. Lenku Drobnou 

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

d) Členská schůze vzala na vědomí zprávu ředitele školy Ing. Davida Kalouska. 

e) Členská schůze schválila příspěvek na žáka na školní rok 2022/2023 ve výši 250,- Kč. 

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

f) Členská schůze schválila rozpočet na školní rok 2022/2023 v následující struktuře: 

Příjmy: 

 příspěvek rodičů: 35 750,- 

 ples: 40 000,- 

 dětský den: 3 000,- 

 celkem: 78 750,- 

Výdaje: 

 odměny pro žáky včetně knižních odměn: 9 000,- 

 jízdné a startovné na soutěže: 3 000,- 

 mikulášská nadílka: 3 000,- 

 exkurze Praha (jízdné pro žáky 9. roč.): 4 000,- 

 pastelkovné: 1. třída: 12 000,- 

 ekosoutěže: 6 000,-  

 škola v přírodě, LVK: 10 000,- 

 ostatní výdaje: 3 000,- 

 celkem: 50 000,- 

 

 pro: 9, proti: 0, zdrželo se: 0 

g) Členská schůze vzala na vědomí zhodnocení dětského dne s pohádkovým lesem: zisk 

2 788,- Kč 

Datum: 20.10.2022               Datum: 20.10.2022 

……………………………………    ……………………………….. 

    Petra Bergová, zapisovatelka                                                 Pavel Trendl, ověřovatel                               


