Zápis ze schůzky Spolku rodičů a přátel Gymnázia Louny
dne 20.11.2018 v 15:30 hodin
Prezenční listina, viz příloha č. 1
Na základě prezenční listiny se sešlo 14 členů Rady Spolku rodičů, čímž je tato schůzka
usnášeníschopná.
1. Návrh 210 na předložení a hlasování o Schválení hospodaření za školní rok
2017/2018.
pro 14, proti 0, zdržel 0.
2. Potvrzení elektronického hlasování, včetně seznámení se s vydanými prostředky na
sportovní potřeby paní Sušickou, dle návrhu č. 190.
pro 14, proti 0, zdržel 0.
3. Předložení, diskuze a hlasování o Schválení rozpočtu na rok 2018/2019.
pro 14, proti 0, zdržel 0.
4. Přivítání nových zástupců tříd v Radě Spolku a potvrzení stávajících členů Rady
(zástupců tříd).
5. Kontrola mailů členů Rady Spolku.
6. Předložení informací Radě Spolku panem ředitelem, jak byly použity prostředky na
školní pomůcky a vybavení poskytnuté ve výši 140 000,-Kč a doložení příslušných
dokladů. Jedná se o příspěvek na wifi síť pro pokrytí celé školy.
7. Návrh 211 na změnu banky z ČS a.s. na Fio bank, která nemá poplatky za vedení účtu
a návrh na disponenta mimo Hospodářky a Předsedkyně SR i paní Sušickou, která
vybírá příspěvky. Je to opatření k zamezení většího obnosu v pokladně v budově
školy.
pro 14, proti 0, zdržel 0.
8. Žádost panu řediteli, aby zveřejnil na webových stránkách všechny zaslané zápisy.
Zápisy mapují činnost Spolku a je z nich patrné, co bylo schváleno, jaká pravidla byla
v minulosti nastavena.
9. Upozornění Hospodářky SR, že za Spolek můžou jednat pouze oprávněné osoby
(členové výboru) a pro objednávání služeb, jako je např. doprava ještě paní Sušická.
Za Spolek nejsou oprávnění jednat vyučující, ani studenti. Jedná se o objednávání
dopravy vyučujícími TV, kdy až když dojde faktura se dozvíme, že si objednali
jménem Spolku dopravu.
10. K diskuzi – zda by nebylo od věci se zamyslet nad tím, že by medaile a poháry
nahradily jiné dary, které by byly smysluplnější.
Diskuze:
Diskuze o přípravných kurzech na přijímací zkoušky na GVH.
Zapsala: Výletová Lenka, hospodářka SR
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