
ZÁPIS 

Členské schůze Rady rodičů spolku s názvem 

Rada rodičů při ZUŠ G. Mahlera Humpolec, z.s. 

konané dne 9. 11. 2022 (devátého listopadu roku dva tisíce dvacet dva) v Humpolci 

 

I. 

Účastníci jednání 

Členské schůze se zúčastnili členové Spolku dle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 1 tohoto 

zápisu.  

II. 

Průběh jednání 

Členskou schůzi Spolku zahájila v 18.00 hodin paní Zuzana Kotenová, předsedkyně Výboru Rady 

rodičů Spolku. Konstatovala, že ověřila správnost a úplnost listiny přítomných, a že na Členské schůzi 

Spolku je přítomno 100 % všech členů Spolku a navrhla program jednání:  

1.) Volba orgánů Členské schůze 

2.) Odvolání členů Výboru Rady rodičů z jejich funkcí  

3.) Jmenování členů Spolku do uvolněných funkcí Výboru Rady rodičů 

4.) Pověření člena Spolku podáním návrhu na zápis do veřejného rejstříku 

5.) Informace o vyúčtování hospodaření jednotlivých oborů ZUŠ ve školním roce 2021/2022 

6.) Seznámení s činností Rady rodičů, jejím významem v rámci školy  

7.) Informace o výběru jednorázového příspěvku za aktuální školní rok 

8.) Asistence členů Rady rodičů na koncertech pořádaných ZUŠ. 

Pro přijetí návrhu programu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba 

většiny hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení. Na základě tohoto hlasování bylo výše 

uvedené usnesení přijato. 

sub 1.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení: Členská schůze schvaluje orgány Členské 

schůze v tomto složení: 

Zuzana Kotenová – předsedající, Helena Mokrá – zapisovatelka, Petra Jančurová – ověřovatelka  

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba většiny 

hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení. Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené 

usnesení přijato. 

sub 2.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení: Členská schůze odvolává následující členy 

Výboru Rady rodičů z jejich funkcí: 

Člen: Pavla Pípalová   



Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba většiny 

hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení. Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené 

usnesení přijato. 

sub 3.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení: Členská schůze jmenuje do uvolněných 

funkcí Výboru Rady rodičů následující členy Spolku 

Člen: Mgr. Alena Studničková - LTO 

Člen: Monika Vondráková - TO 

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba většiny 

hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení. Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené 

usnesení přijato.  

sub 4.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení: Členská schůze pověřuje paní Zuzanu 

Kotenovou podáním návrhu na zápis změn údajů Spolku do veřejného rejstříku. 

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba většiny 

hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.  Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené 

usnesení přijato. 

Sub 5.) Předsedkyně Spolku informovala o stavu finanční hotovosti na účtech jednotlivých oborů a 

seznámila přítomné s výsledkem hospodaření za uplynulý školní rok. 

Sub 6.) Ředitel ZUŠ, pan Josef Jirků, seznámil přítomné s počtem žáků v jednotlivých oborech ZUŠ. 

Celkový počet žáků školy v tomto roce, tj. 2022/2023, činí 582 žáků. Hudební obor – 386 žáků; 

Literárně dramatický obor – 17 žáků; Taneční obor – 86 žáků; Výtvarný obor – 93 žáků. 

Sub 7.) Členská schůze hlasovala o návrhu tohoto usnesení: Jednorázový dobrovolný příspěvek za 

školní rok 2022/2023 se nevybírá.  

Pro přijetí návrhu hlasovalo 100 % přítomných členů Spolku. Pro přijetí usnesení bylo třeba většiny 

hlasů členů Spolku přítomných v době usnášení.  Na základě tohoto hlasování bylo výše uvedené 

usnesení přijato. 

Sub 8.) Byla rozdělena asistence členů Rady rodičů na nadcházejících koncertech pořádaných ZUŠ:  

25. 10. 2022 – pan Hajčiar; 22. 11. 2022 – paní Jančurová; 15. 12. 2022 - paní Mokrá;                           

15. 11. 2022 – paní Studničková; 13. 12. 2022 - paní Vondráková; 17. 1. 2022 – paní Kotenová 

 

III. 

Ukončení jednání 

 

Členskou schůzi ukončila v 19.00 hodin paní Zuzana Kotenová - předsedající.  

Zapisovatelka: Helena Mokrá 

Předsedající: Ing. Zuzana Kotenová 

Ověřovatelka: Petra Jančurová 


