Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ
Schůze (místo, čas, den):
učebna P4, 17:00, 17.9.2014
Přítomni - výbor:
předsedkyně – Ing. Šlapáková, místopř. - Ing. Chejstovský, hospodář – Mgr. Franková
Přítomni – zástupci tříd: Přítomni všichni zástupci
Nově : 1.A – paní Vulterinová, 1.B – pan Kotyza, 1.C – paní Zelenková,
2.A - paní Šlapáková, 2.B - paní Procházková, 2.C – pan Chejstovský,
3.A - paní Konečná, 3.B - paní Franková, 3.C. - paní Machalická,
4.A - paní Pachmanová, 4.C - omluven, 4.D - paní Včeláková, 4.B - paní Mohylová
Přítomni – zástupci školy:
ředitel školy - RNDr. F. Kosina, PaedDr. R.Eliášek, Mgr. Feyfrlíková

Program jednání:
1. Informace o stavu bankovního účtu sdružení k 31.8.2014 – 498.528,05 Kč.
2. Seznámení s hospodařením SRPŠ, darovací smlouva 2/2014
3. Výše příspěvku SRPŠ na školní rok 2014/2015 – odhlasována stávající částka 800,- Kč, lze zasílat
na číslo účtu SRPŠ nebo hotově třídnímu učiteli, variabilní symbol je RODNÉ ČÍSLO studenta
BEZ lomítka, do poznámky příjemce je nutné uvést třídu a jméno studenta. Příspěvek je třeba
uhradit do konce října.
4. Odsouhlasena změna bankovního ústavu. Účet SRPŠ bude převeden z České spořitelny a.s do
Unicredit bank a.s. do konce rou 2014.
5. Seznámení a odsouhlasení se změnou stanov SRPŠ v souladu s Novým občanským zákoníkem.
6. Odsouhlasena pravomoc členů výboru, rozhodnout samostatně, bez konání shromáždění o schválení
příspěvku do výše max. 15.tis. Kč a to ve věcech, které nesnesou odklad.
7. Výbor odsouhlasil přijetí administrativní pracovnice informačního centra školy na dohodu o
provedení práce v termínu 1.10. – 31.12.2014.
8. Výbor odsouhlasil přiznání odměny (mzdy) pro administrativní pracovnici informačního centra ve
výši 20 tis. Kč (hrubého) v souhrnu pro celé období zaměstnání, tj. v termínu 1.10. – 31.12.2014.
9. Rodiči odsouhlaseny příspěvky SRPŠ na školní rok 2014/2015:
















částka 10.000,-Kč – pojištění studentů + pedagogického doprovodu na zájezd Anglie
částka 20.000,- Kč – odměny pro výherce studijní soutěže “Naši nejlepší”
částka 10.000,- Kč – školní trička (Skokan roku, reprezentace školy….)
částka 2.000,- Kč – rámy s klipy – vystavení prací fotosoutěže
částka 2.000,- Kč – program primární prevence rizikového chování pro žáky 1.a 3.ročníků
částka 5.000,- Kč – uhrazení práce komunitních tlumočníků z neziskových organizací
(tlumočí rodičům žáků, kteří nemluví česky při TS, jednání s učiteli, výchovným
poradcem )
částka 5.000,- Kč – registrační poplatek pro žáky, kteří se účastní fora “Model OSN”
částka 6.000,- Kč – výtvarné potřeby pro 1. a 2 ročníky (VV)
částka 5.200,- Kč – zarámování výtvarných prací žáků školy + odměna pro autory
částka 10.000,- Kč – zakoupení grafického lisu, barev a rydla
částka 15.000,- Kč – pronájem sportovišť na sprtovně-turistickém kurzu 3. ročníků
částka 5.000,- Kč – pronájem haly na “Vánoční fotbalový turnaj”
částka 3.000,- Kč - odměny pro vítěze florbalového turnaje (medaile, dorty)
částka 3.000,- Kč – odměny pro vítěze vojejbalového turnaje, červen 2015 (medaile,
dorty)
částka 1.000,- Kč - odměna pro vítěze soutěže “O nejhezčí maturitní tablo”









Zapsala:
Kontrola:

částka 20.000,- Kč - občerstvení u Maturity
částka 5.500,- Kč - pronájem sálu Libeňského zámku – předání maturitního vysvědčení
částka 3.500,- Kč –deseky na maturitní vysvědčení
částka 5.000,- Kč – květiny na slavnostní předání maturitního vysvědčení
částka 2.500,- Kč – květiny pro účinkující na školní akademii
částka 5.000,- Kč – odměny po výherce celostátních soutěží + olympiád (částka bude
vyčerpána v případě, že bude výherce těchto soutěží)
částka 4.000,- Kč – dobití karty Scholarest

Ing. Šlapáková
Mgr. Franková

