
Rada rodičů při ZŠ Přeštice, z. s., Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice, IČ: 265 34 631 

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 3249 
 

Z á p i s  

z jednání valné hromady Rady rodičů konané dne 15. 11. 2022 

 
místo: aula Základní školy Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146  

přítomni:  zástupci tříd dle prezenční listiny 

  za ZŠ Přeštice -  Mgr. Petr Fornouz, ředitel 

   Mgr.  Michaela Bělová, zástupkyně pro 2. stupeň 

   Mgr. Pavlína Křenová, zástupkyně pro 1. stupeň  

 

Program:    
1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti VV a hospodaření Rady rodičů  

3) Výše členského příspěvku na školní rok 2022/2023 - hlasování 

4) Rozpočet na školní rok 2022/2023 – hlasování  

5) Zpráva ředitele školy  

6) Diskuze   

7) Usnesení a závěr 
 

1. Zahájení  
provedla předsedkyně výkonného výboru RR Alena Volková.  

Podle prezenční listiny je přítomno 36 třídních zástupců z 38 pozvaných, včetně Aleny Volkové a 

pokladníka Veroniky Řeřichové Kopáčkové. 

 

2. Zpráva o činnosti VV a hospodaření RR 2021/2022– Alena Volková a Veronika Řeřichová 

Kopáčková 

- výkonný výbor a revizní komise zvolená na loňské valné hromadě úspěšně zapsána v obchodním 

rejstříku, změna údajů zanesena též u bankovního účtu Rady rodičů v Komerční bance 

- příjmy: 93 300,- Kč, výdaje: 114 553,- Kč – k 06. 10. 2022 zůstatek na bank. účtu: 220 697,04 Kč, 

stav v pokladně: 13 271 Kč.  

 

3.  Schválení výše členského příspěvku na školní rok 2022/2023 - Alena Volková   

Na rok 2022–2023 navržen členský příspěvek ve stejné výši, tj. 100,- Kč za každého žáka. Příspěvek 

bude vybrán třídními důvěrníky na podzimních aktivech. Seznamy žáků budou mít třídní učitelé.   

Pokladník Veronika Řeřichová Kopáčková bude přítomna na obou aktivech (po schůzkách v prostoru 

u vrátnice), kde jí třídní důvěrníci mohou předat vybrané příspěvky. Případně si dohodnou předání 

v jiném termínu (tel.: 606 432 818).  

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje členský příspěvek na rok 2022/2023 ve výši 100,- Kč za 

každého žáka. 

Hlasováno: pro 36, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení schváleno všemi přítomnými. 

 

4. Schválení rozpočtu na školní rok 2022/2023 – Alena Volková, Veronika Řeřichová Kopáčková 

Valné hromadě předložen návrh rozpočtu na školní rok 2022/2023. Na podnět členky RR paní Petry 

Ménerové přidána položka „příspěvek na naučně zábavný program pro 7. třídy“ ve výši 100 Kč na 

žáka, jako kompenzace za nevyčerpaný příspěvek z loňského školního roku. Návrh předložen 

k hlasování. 

 

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje přidání příspěvku na naučně zábavný program pro 7. třídy 

ve výši 100 Kč na žáka, celková výše příspěvku 15 000 Kč. 

Hlasováno: pro 35, proti 0, zdrželo se 1 

Usnesení schváleno 35 hlasy z 36 přítomných.  
 

Rozpočet 2022/2023 

- příjmy 99 600 Kč, výdaje 197 800 Kč    
 

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje návrh rozpočtu na rok 2022/2023.  

Hlasováno: pro 36, proti 0, zdrželo se 0 



Usnesení schváleno všemi přítomnými. 

 

5.  Zpráva ředitele školy – Mgr. Petr Fornouz 

- v tomto školním roce navštěvuje školu 453 žáků na 1. stupni a 543 žáků na 2. stupni. 

- projekty 

- výchovně vzdělávací proces 

- finanční prostředky od Rady rodičů 

- informace o vánočních akcích 

Všechny informace naleznete v příloze Zápisu. 

 

6.  Diskuse 

- kázeňské přestupky žáků 2. stupně řešené ředitelem školy ve spolupráci s rodiči na začátku školního 

roku 

- začlenění dětí ukrajinských uprchlíků do vzdělávacího procesu v rámci školy 

 

7.  Usnesení a závěr 

Valná hromada bere na vědomí  

- informaci o stavu účtu a pokladny k 06. 10. 2022 

- zprávu ředitele školy. 
 

Valná hromada 

- schvaluje výši členského příspěvku a návrh rozpočtu na rok 2022/2023. 

 

 

Přílohy zápisu: 

 

- informace ředitele školy Radě rodičů na valné hromadě konané dne 15.11. 2022 

- prezenční listina 

-   vyúčtování rozpočtu za rok 2021/2022 

-   návrh rozpočtu na rok 2022/2023 

 

 

V Přešticích:  15.11.2022 

 

 

Zapsala:   

Alena Volková 

předsedkyně výkonného výboru  


