
Zápis z porady Výboru 7. 3. 2017

Místo a termín: Omská 1300, 100 00, Praha 10 – Vršovice, 20. 2. 2017 v 18:00

Přítomní: Laušmanová Sylvie, Panchartková Helena, Groll Štěpán, Kareš Ivo a Horký Jaroslav

Program porady:
1. Rozprava o činnosti a náplni práce Spolku
2. Řešení praktických záležitostí Spolku

a) pokladna
b) účetnictví
c) zodpovědnost

3. Příprava Členské schůze

Porada:

1. Rozprava o činnosti a náplni práce Spolku

Během roku 2017 postavit  základy fungování  Spolku a  soustředit  se na základní  činnost  a
okruh činností zatím nerozšiřovat. 

Vytvořit  jednoduchý mechanismus  pro výběr  darů  od rodičů  studentů  školy.  Připravit  vzor
darovacích smluv. Práci na tomto bodu má na starosti pan Horký a paní Panchartková.

Stanovit  si způsob komunikace mezi členy a s vedením školy.  Od vedení školy očekáváme
návrhy na  použití  finančních  prostředků  a  jeho  časový harmonogram.  Zároveň  žádáme  vedení
školy, aby výboru Spolku předložilo v písemné podobě očekávaní, které má od činnosti Spolku.
Zajistí pan Groll.

Zápisy z výboru budou veřejné. Budou se umisťovat na stránky školy do sekce SRPGO. Zajistí
pan Groll.

2. Řešení praktických záležitostí Spolku:
a) pokladna:
Fyzická pokladna se bude vést jen s minimální hotovostí. Vedením pokladny byl pověřen Štěpán
Groll.  K  bankovnímu  účtu  bude  zřízena  vkladová  karta  a  přístup  k  účtu  bude  rozšířen  na
místopředsedkyni paní Helenu Panchartkovou.

b) účetní:
Předseda Spolku kontaktuje paní Hronovou, zda její  nabídka dělat  účetnictví Spolku stále platí.
Výbor se shodl, že za tyto služby je ochoten platit.

c) zodpovědnost:
24. 4. proběhnou třídní schůzky, na kterých jednak budou zástupci tříd seznámeni s činností Spolku
a bude kladen důraz na to, aby každá třída měla svého zástupce ve Spolku. Na začátku třídních
schůzek členové Výboru obejdou rodiče z těch tříd, ze kterých není zástupce ve Spolku.



4) Příprava Členské schůze:
Členská schůze proběhne 18. 4. 2017 od 18:15 v prostorách Gymnázia Omská. Program ČS bude
následující:

1. Zahájení
2. Schválení programu Členské schůze
3. Informace o SRPGO
4. Projednávání návrhu na změny Stanov
5. Předložení návrhu na vybírání darů od rodičů na třídních schůzkách
6. Konec Členské schůze

V případě, že nepřijde žádný návrh na změnu Stanov, Členská schůze se nebude konat. V daném
termínu se pak uskuteční schůze Výboru.

V Praze dne 7. 3. 2017

Zapsala Laušmanová Sylvie Verifikoval Horký Jaroslav


