
Zápis ze schůze Rady SRPDŠ GZW Rakovník konané 7.11.2019  

 

Přítomni zástupci tříd: O1 Zuzana Kšírová, O2 Šárka Divišová, O3 Edita Bretšnajderová, O4 Lada Dobrá, 

O5 Lucie Fischerová, O6 Eliška Kodyšová, O8 Věra Čermáková, C1A František Pasler, C1B Zuzana 

Knorová, C2A Blanka Krajčiová, C3A Dagmar Lásková, C3B Milan Toušek  

Omluveni zástupci tříd: O7 Lenka Mašková, C2B Andrea Mendíková, C4A Iva Topinková, C4B Štěpánka 

Hrabalová 

Rada SRPDŠ GZW Rakovník se sešla v usnášeníschopném počtu 12 členů. 

 

Program schůze: 

1. Schválení programu schůze a ověřovatele zápisu 

2. Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku ve školním roce 2018/19 

3. Návrh změny Stanov Spolku 

4. Schválení rámcového rozpočtu pro školní rok 2019/20 

5. 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) Zpráva o činnosti a hospodaření Spolku ve školním roce 2018/19 

Předsedkyně informovala o činnosti spolku za uplynulé období, pokladník předložil vyúčtování 

hospodaření Spolku ve školním roce 2018/19.  

Ad 3) Návrh změny Stanov Spolku 

Předsedkyně navrhla změnu Stanov Spolku ukotvující možnost rozhodování formou „per rollam“, 

včetně pravidel tohoto rozhodování. Návrh byl všemi přítomnými schválen a je součástí tohoto zápisu 

jako Příloha číslo 1. 

Ad 4) Schválení rámcového rozpočtu pro školní rok 2019/20 

Pokladník předložil návrh rozpočtu pro školní rok 2019/20. Návrh byl Radou jednomyslně schválen a 

bylo rozhodnuto o jeho zveřejnění na webových stránkách školy. 

Ad 5) Diskuze a různé 

Nebyl žádný další podnět ani připomínka k programu schůze. 

 

V Rakovníku 7.11.2019 

Zapsala: Lucie Fischerová    Ověřil: Milan Toušek 

 

 



Příloha číslo 1:  Návrh změny Stanov SRPDŠ při GZW 

 

Článek 7. 

Rada Spolku 

Vyjmout: 

7. Prvními členy Rady jsou všichni zakladatelé Spolku. 

Nahradit: 

7.  Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Rady Spolku, mohou být z 

rozhodnutí předsedy Spolku rozeslány členům Rady k projednání mimo zasedání a to elektronicky (dále 

per rollam). Hlasování probíhá dle následujících pravidel.   

a) Členové Rady Spolku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam, obdrží 

podklady potřebné pro její posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny. Lhůtu pro hlasování per rollam 

stanoví předseda Spolku, minimálně však v délce pěti pracovních dní.  

b) Požádá-li o to nadpoloviční většina členů Rady Spolku, musí předseda hlasování per rollam 

zastavit. O návrhu pak hlasuje řádně svolaná Rada Spolku. 

c) Usnesením per rollam rozhodování je návrh, pro který hlasovala většina z došlých hlasů. 

Hlasování per rollam je platné, účastní-li se ho alespoň 50% členů Rady Spolku. Při rovnosti hlasů je 

schválen návrh, pro který hlasoval předseda Spolku.  

d) Přijaté rozhodnutí je předsedou Spolku oznámeno všem členům Rady bez zbytečného odkladu, 

nejdéle však do týdne od uzavření per rollam hlasování. Zápis o přijatém usnesení schváleném per 

rollam se připojí k zápisu z nejbližšího následujícího řádného zasedání Rady. 

e) Tímto způsobem je možné přijímat všechna rozhodnutí, kterými se nemění tyto stanovy, 

nejmenuje se statutární zástupce spolku nebo se spolek neruší. 


