
Zápis z ustavující schůze 
Spolku rodičů a přátel dětí a školy 

 při Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník 
 
 

Dne 26.11.2015 proběhla ustavující schůze spolku - Spolek rodičů a přátel 
dětí a školy při Gymnáziu Zikmunda Wintra Rakovník (dále jen „Spolek“). 

Ustavující schůze byla svolána paní Mgr. Simonou Fingerhutovou a zúčastnily se 
jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.  
 

Program: 
1. Zahájení, sepsání listiny přítomných   

2. Slovo svolavatele, volba předsedajícího a zapisovatele  
3. Schválení stanov Spolku 
4. Volba předsedy jako statutárního orgánu Spolku 

5. Založení bankovního účtu a volba pokladníka Spolku 
6. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis Spolku do spolkového rejstříku 

7. Závěr 
 

 

Průběh jednání 
1. Zahájení, sepsání listiny přítomných  

Schůzi zahájila paní Mgr. Simona Fingerhutová. Všichni přítomní, kteří se na 
schůzi dostavili a splňují podmínky pro členství ve Spolku, se zapsali do listiny 

přítomných a podepsali se k údaji o svém jménu a bydlišti. Listina přítomných je 
nedílnou součástí tohoto zápisu. Ustavující schůze se zúčastnilo celkem 4 osoby, 
které projevily zájem založit Spolek a stát se jeho členy. 

 
2. Schválení programu 

Svolavatelka sdělila schůzi počet přítomných a seznámila je s jednáními, která 
v zájmu Spolku již učinila. Dále seznámila přítomné s důvody vzniku a účelem 
Spolku. Svolavatelka navrhla pravidla pro jednání schůze a volbu jejího 

předsedajícího. Přítomní jednohlasně pověřili jako předsedající schůze paní Mgr.  
Simonu Fingerhutovou.  

 
3. Schválení stanov Spolku 
Předsedající seznámila přítomné se stanovami, které jako svolavatelka připravila, 

a předložila je ke schválení.  
Pro bylo 4 přítomné, proti 0, zdrželo se 0.  

Stanovy tak byly všemi přítomnými a tedy usnesením schůze jednomyslně 
schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.  
 

4. Volba předsedy jako statutárního orgánu Spolku  
Předsedou jako statutárním orgánem Spolku byla v souladu se schválenými 

stanovami jednohlasně všemi přítomnými zvolena paní Mgr. Simona 
Fingerhutová. 
Pro byly 4 přítomné, proti 0, zdrželo se 0.  

 
5. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat 

Funkci pokladníka Spolku bude vykonávat paní Blanka Švárová. Pokladník a 
předseda založí ihned po přidělení IČ bankovní účet.  
6. Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis Spolku do spolkového  



    rejstříku 

Podáním návrhu na zápis Spolku do spolkového rejstříku byla z usnesení schůze 
jednohlasně pověřena paní Mgr. Simona Fingerhutová.  

 
7.  Závěr 
Mgr. Simona Fingerhutová poděkovala přítomným za účast a ustavující schůzi 

Spolku ukončila. 

 
 

V Rakovníku dne 26.11.2015 
 

Zápis pořídila: Mgr. Simona Fingerhutová  ……  
 

 

Zápis ověřila: ……………………………… 
 

 


