Členská schůze Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská, z.s.
Termín konání: 20. 11. 2017, 17:30
Místo konání: Gymnázium Omská, Omská 1300, Praha 10-Vršovice
1. Zahájení členské schůze (dále „ČS“)
- úvodní slovo předsedy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská, z.s. (dále „Spolek“) Š. Grolla
2. Schválení programu ČS
- program schválen všemi hlasy
- zvolené funkce: zapisovatel J. Hronová, ověření zápisu J. Bruner, skrutátoři J. Bruner a H.
Panchartková; všichni schváleni všemi hlasy
3. Informace o Spolku
- přednesl předseda Spolku Š. Groll
- ČS byla informována o fungování Spolku
- ČS byla informována o použitých finančních prostředcích během roku 2017
- ČS byla informována, že k 20. 11. 2017 má Spolek celkem 25 členů.
4. Volba pátého člena Výboru Spolku
- kandidáti pro volby do Výboru:
Hronová Jaroslava
- kandidáti svou kandidaturu přijali; kandidátní listina byla uzavřena a schválena všemi hlasy
- po uskutečnění tajné volby (hlasování písemně na hlasovací lístky označené „B“) oznámili
skrutátoři následující výsledky:
Hronová Jaroslava
23 hlasů, zvolena členem Výboru
5. Návrh rozpočtu Spolku na rok 2018 (viz Příloha č.1)
- přednesený návrh schválen všemi hlasy
6. Ukončení ČS
Zapsala:

..................................................
jméno a příjmení

............................
datum

..........................................
podpis

Ověřil:

..................................................
jméno a příjmení

............................
datum

..........................................
podpis

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy
Zůstatek z roku 2017
Příspěvky rodičů
Prodej vstupenek na ples
Celkem
Výdaje
Maturitní ples
Odměny vítězům olympiád, soutěží
Odměny nejlepším studentům
Student roku
Doplnění knihoven cizích jazyků
Doplnění beletrie školní knihovny + sbírky
dějepisu a ZSV
Náklady na sportovní den
Příspěvek na účast v celostátních soutěžích
Příspěvek na účast v mezinárodních
konferencích
Náklady na školní akademie
Doplnění materiálu na estetickou výchovu
Doplnění sbírek přírodovědných předmětů
Modernizace učebny VT
Doplnění vybavení AV technikou + pomůcky k
výuce
Příspěvek na studentské projekty
Příspěvek na adaptační kurzy
Celkem
Rozdíl

500000
320000
310000
1130000

350000
50000
40000
10000
50000
20000
20000
30000
70000
20000
10000
20000
70000
50000
50000
30000
890000
240000

