Občanské sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa, z.s.
Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01, IČ: 70693811

Výroční zpráva za rok 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI
Občanské sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa, z.s. bylo ustanoveno na plenární schůzi dne
23. 11. 2000 jako dobrovolná a nezávislá organizace spolupracující se školou a vyvíjející aktivity
v souladu s rozvojem školy a celé občanské společnosti.

V roce 2015 se pravidelně scházel výbor OS – celkem 5x
-

8.1.2015
31.3.2015
16.4.2015
17.9.2015
19.11.2015

-

16.4.2015
19.11.2015

V průběhu roku 2014 se konala valná hromada OS celkem 2x

Předseda zapsaného spolku zároveň zajišťuje součinnost s vedením školy dle potřeby (podpisy
sponzorských smluv, vyplácení schválených žádostí o čerpání atd.)
V průběhu roku došlo k běžné obměně členů valné hromady z titulu ukončení studia nejvyšších ročníků
a otevření prvních ročníků jak osmiletého, tak čtyřletého studia.

Vybrané příspěvky od členů a další příjmy byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem a
schválenými pravidly pro přidělování příspěvků z rozpočtu.
V průběhu roku 2015 byla z důvodu přebytku financí poskytnuta jednorázová finanční podpora všem
třídám se 100% výběrem členských příspěvků. Tento příspěvek byl zároveň motivačním počinem pro
maximalizaci výběru členských příspěvků.
Příjemci finanční ch příspěvků:
-

Účastníci akcí školy
Členové školních kroužků (příspěvky na vybavení, soutěže, závody-doprava, startovné)
Odměny (na konci školního roku plošně všem třídám, maturantům, účastníkům soutěží, olympiád,
LVVZ)
Účastníci exkurzí (příspěvek na dopravu)
Maturantům na maturitní ples

Kromě finančního příspěvku poskytuje OS maturitním třídám i účetní a organizační pomoc při pořádání
maturitních plesů.

Přílohy:
Aktuální seznam členů VH a členů výboru OS
Přehled o hospodaření OS (příjmy a výdaje) za rok 2016.
Zpráva projednána a schválena na schůzi výboru OS 16. 4. 2016

Zpracoval: Ing. Karel Lusk

Aktuální seznam členů valné hromady OS

Třída

Příjmení a jméno, titul

Email

I. A

Seifretová Lucie

Lucie.seifrt@seznam.cz

II. A

Radka Hronová

hronova68@seznam.cz

III. A

Karel Lusk

lusk@valvera.cz

IV. A

Jiří Liška

jliska@tiscali.cz

IV. B

Dominika Holubová, Mgr.

cugid@seznam.cz

V. A

Tereza Jeřábková

terkishead@post.cz

V. B

Svobodová Pavlína, Mgr.

psvobodova@zs-spicak.cz

VI. A

Bašta Josef, Ing.

xbastaj@volny.cz

VI. B

Reichert Zbyněk

zbynek.reichert@tiscali.cz

VII. A

hedges@seznam.cz

VII. B

Nová Lenka
Radoňská
Gabriela(Benešová)

VIII. A

Stárek Jan, Ing.

starek@compag.cz

VIII. B

Špachmanová Lenka, Ing.

lenka.spachmanova@seznam.cz

1. A

Libor Kudláček

kudlackova.janina@seznam.cz

1.B.

Pavlíčková Pavlína

pavlickovapavlina@seznam.cz

2. A

Danuše Zemanová

dana-zemanova@seznam.cz

Jaroslav Vávra

cresp@seznam.cz

Paszeková Helena, Mgr.

paszekova.helena@gym-cl.cz

Bínová Iveta

binova.iveta@googlemail.com

g.radonska@seznam.cz

3. A
4. A

Aktuální seznam členů výboru OS je označen modře v předchozí tabulce

