Zápis
ze zasedání valné hromady
registrovaného spolku „Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa, r.s.“
se sídlem Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa, 470 01
dne 24. 11. 2016 v 15:30, na adrese sídla
_________________________________________________________________________________
Žitavská 2969, Česká Lípa 15:30
Předseda představenstva přivítal v 15:30 přítomné účastníky valné hromady a zahájil zasedání kontrolou
přítomnosti a usnášeníschopnosti.
1. Kontrola usnášeníschopnosti
Na základě prezenční listiny předseda konstatuje, že na jednání valné hromady je přítomno 12 z 18
členů. Valná hromada je tímto shledána usnášeníschopnou. Z nepřítomných se řádně omluvila paní Mgr.
Svobodová a paní Nová. Zasedání valné hromada vede předseda spolku Ing. Karel Lusk. Zapisovatelem
byla zvolena Mgr. Helena Paszeková. Hlasování bude prováděno zvednutím ruky.
2. Schválení členského příspěvku na rok 2017
Předseda sdružení navrhl zachování členského příspěvku beze změny tj. na úrovni 250,-- za člena
v případě, že na škole studuje více sourozenců, pak navrhl členský příspěvek ve výši 300,-- ze všechny
takto studující rodinné příslušníky. O návrhu dal hlasovat zvednutím ruky
Pro:
Proti:
Zdržel se:

100% přítomných
nikdo
nikdo

Návrh byl přijat a členové valné hromady byly požádáni, aby tuto informaci sdělili v svých třídách.
3. Projednání návrhu na mimořádnou finanční podporu jednotlivým třídám
Předseda představenstva informoval valnou hromadu a zejména nové členy o způsobu přerozdělování
„nadbytečných finančních prostředků“ jednotlivým třídám za podmínky, že výběr členského příspěvku
bude v dané třídě 100%.
Předseda představenstva navrhl, aby pro příští roky byla část disponibilních prostředků přerozdělena
mezi jednotlivé třídy, které budou mít 100% tní výběr členských příspěvku a to ve výši 150,-- na žáka.
Proběhla diskuse na téma vyplacení možné podpory v případě, že se v dané třídě nepovede vybrat
členský příspěvek od všech studentů. Možnoá modifikace hranice 100% a podmínek vyplácení bude
předmětem jednání další valné hromady, která se uskuteční dne 11.4.2016 a ke které již budou
k dispozici konkrétní čísla o realizovaném výběru členských poplatků.
Předseda spolku nechal o návrhu hlasovat:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

100% přítomných
nikdo
nikdo

4. Informace ředitelky školy
Mgr. Paszeková informovala přítomné o provozních záležitostech týkajících s výroční zprávy a ročenky
školy, plánu rozvoje školy a evropského plánu rozvoje. Informovala přítomné členy o dostupnosti
dokumentů na webových stránkách školy.
Ředitelka školy také požádal přítomné o podporu při požadavku na vyplnění hodnotícího dotazníku
školy, který bude odeslán přes systém bakaláři jednotlivým rodičům.
Ředitelka dále informovala členy valné hromady o plánované změně informačního systému školy na
nový systém EDUPAGE a o jeho výhodách.
Ředitelka školy dále informoval přítomné o získání příslibu sponzorského daru ve výši 10 000,-- od
obce Blíževedly a navrhla jeho využití přes registrovaný spolek ve prospěch zřízení oddychového
koutku pro studenty školy. Tento návrh byl jednomyslně přijat.
Ředitelka školy informovala členy o termínu následující schůze valné hromady, která se uskuteční dne
11.4.2016 od 16:00 (úterý). Členové budou k účasti pozváni řádnou pozvánkou.
5. Diskuse
6. Ukončení valné hromady
Předseda registrovaného spolku poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu ukončil.

Ing. Karel Lusk
Předseda výboru občanského sdružení

Přílohy:

Pozvánka na zasedání výboru
Prezenční listina

Mgr. Helena Paszeková
zástupce školy v občanském sdružení

