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Zápis ze schůzky ředitele školy se zástupci rodičů  

jednotlivých tříd SŠ konané dne 27.11.2012 

 
 

1. Formální náležitosti 

Setkání bylo interaktivní, základní teze předkládal ředitel školy. 

 

2. Ředitel školy poděkoval rodičům za dar na nákup pomůcek pro Tělesnou výchovu a seznámil 

přítomné s vizí školy, s proběhnuvšími sanačními úpravami a s problémy souvisejícími 

s ekonomickým krytím provozu školy. 

 

3. Zástupci rodičů jednotlivých tříd se po konstruktivní rozpravě dohodli na poskytování 

dobrovolného příspěvku ve formě daru škole ve výši 200 Kč na žáka za školní rok. Toto své 

svobodné rozhodnutí následně jednoznačně (Všichni přítomní hlasovali pro.) odsouhlasili s tím, že 

tato částka je pouze doporučená; lze darovat částku nižší i vyšší. Získané finanční prostředky budou 

použity na nákup učebních pomůcek, v případě výjimečné potřeby také na hrazení nezbytných 

provozních nákladů; vše dle uvážení vedení školy. Vyúčtování daru bude provedeno po využití 

darované částky, nebo její části vždy na nejbližší schůzce se zástupci rodičů jednotlivých tříd. 

 

Informaci o tomto usnesení předají přítomní zástupci ostatním rodičům na následujících třídních 

schůzkách. 

 

4. Paní Radmila Šedivá seznámila zástupce rodičů a ředitele školy s možností poskytnutí finanční 

částky ve výši 14 307 Kč ve prospěch školy. Jedná se o částku, která se nachází na účtu již 

nefungujícího Sdružení rodičů a přátel Střední zdravotnické školy v Příbrami č. 0520483309/0800   

u České spořitelny. Po diskusi bylo rozhodnuto, že tato částka bude vybrána a v hotovosti předána 

řediteli školy a následně použita na nákup pomůcek – obdobný postup jako v bodě 3. Všichni 

přítomní vyjádřili této iniciativě podporu a odsouhlasili ji. 

 

Konstatované v bodě 3. a 4. bude realizováno v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., 

v platném znění (občanský zákoník) s tím, že jednotlivé akty budou opřeny o darovací smlouvy. 

 

5. V 16.15 hod. bylo setkání v plné shodě všech přítomných ukončeno. 

 

 

 

 

V Příbrami 10.12.2012 

Zapsala: Šedivá Radmila, zástupce rodičů 

 

 

 

Radmila Šedivá, v. r.           Mgr. Václav Kočovský, v. r. 

                ředitel školy 


