
Zápis ze schůze Rady SRPDŠ GZW Rakovník konané 20.4.2021  

Přítomni zástupci tříd: O1 Jan Vorlíček, O3 Šárka Divišová, O4 Edita Bretšnajderová, O5 Lada Kampi, 
O6 Lucie Fischerová, C2A František Pasler, C2B Zuzana Knorová, C3A Blanka Krajčiová, C4A Dagmar 
Lásková, C4B Milan Toušek; za třídu C1A se zúčastnil třídní profesor Kamil Březina 

Rada SRPDŠ GZW Rakovník se sešla v usnášeníschopném počtu 10 členů. 

Program schůze: 

1. Schválení programu schůze a ověřovatele zápisu 
2. Aktuální informace o činnosti a hospodaření Spolku 
3. Schválení převedení členského příspěvku na školní rok 2020/2021 do roku následujícího 
4. Schválení navrácení členského příspěvku z letošního roku maturitním ročníkům 
5. Návrh čerpání finančních prostředků po zbytek školního roku 2020/21 
6. Oznámení o ukončení činnosti pokladníka spolku 
7. Diskuze a různé 

Ad 1) Schválení programu schůze a ověřovatele zápisu 

Program schůze byl všemi přítomnými schválen, ověřovatelem zápisu byl určen pan Milan Toušek.  

Ad 2) Aktuální informace o činnosti a hospodaření Spolku 

Předsedkyně informovala Radu o vytvoření vzoru darovací smlouvy, která pomůže maturitním 
ročníkům při shánění finančních prostředků na maturitní ples. Pokladník informoval o stavu 
spolkového rozpočtu na konci školního roku 2019/20, kdy nedošlo k plnému dočerpání položek 
rozpočtu a o současném stavu výběru členských příspěvků za školní rok 2020/21.  

Ad 3) Schválení převedení členského příspěvku na školní rok 2020/2021 do roku následujícího 

V důsledku celospolečenské situace a uzavření škol nebyly v tomto školním roce čerpány prostředky ze 
spolkového rozpočtu. Rada proto schválila převedení členských příspěvků z tohoto školního roku do 
roku 2021/22. V příštím školním roce tedy nebudou příspěvky požadovány od členů, kteří je uhradili 
v roce letošním. Výše příspěvků pro školní rok 2021/22  činí i nadále 500,- Kč. Od placení členského 
příspěvku jsou osvobozeni sourozenci.  

Ad 4) Schválení navrácení členského příspěvku z letošního roku maturitním ročníkům 

V návaznosti na předchozí bod jednání schválila Rada navrácení příspěvku za letošní školní rok členům 
spolku z maturitních ročníků.  

Ad 5) Návrh čerpání finančních prostředků po zbytek školního roku 2020/21 

Veškeré případné žádosti o finanční příspěvek v tomto školním roce budou uhrazeny z přebytku 
loňského školního roku, jejich schvalování proběhne formou per rollam hlasování. 

Ad 6) Oznámení o ukončení činnosti pokladníka spolku 

V letošním školním roce zaniká členství pana Milana Touška ve spolku z důvodu ukončení studia dítěte 
na škole, členové Rady byli požádáni o součinnost s hledáním nového pokladníka mezi rodiči svých tříd. 
Volba nového pokladníka proběhne na následující schůzi Rady. 

Ad 5) Diskuze a různé  Nebyl žádný další podnět ani připomínka k programu schůze. 

 

V Rakovníku dne 20.4.2021   Zapsala Lucie Fischerová       Zápis ověřil Milan Toušek 


