Zápis z jednání valné hromady Spolku rodičů a přátel Gymnázia Na Vítězné pláni
konané dne 18. 11. 2015 od 17:00 v učebně 005
Přítomni:
zástupci tříd 1.A, 1.B, 1.C, 1.E, 1.F, 2.A, 2.B, 2.E, 2.F, 3.A, 3.C, 3.E, 4.B, 4.F, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B
jmenovitě viz prezenční listina v příloze (1);
Martin Horyna, zástupce ředitele školy
1) Přijetí stanov Spolku rodičů a přátel GVP (dále jen „Spolku“)
Byly projednány varianty stanov Spolku, o kterých proběhla diskuze členů spolku v rámci
emailové korespondence. Bylo hlasováno o „kratší“ a „delší“ verzi stanov. Kratší verze stanov
byla odsouhlasena většinou 15ti hlasů, 1 se zdržel a 2 byli pro delší verzi stanov.
Článek 3, odst. 1 stanov byl doplněn o ustanovení: Přihlášku předseda spolku zpřístupní na
webové stránce spolku. (přijato jednomyslně)
Článek 3, odst. 7. stanov byl přijat ve znění: Na webové stránce spolku předseda spolku
zveřejnění seznam členů v rozsahu: jméno a příjmení člena spolku, třída, kterou člen spolku
zastupuje, a kontaktní údaje, se kterými člen spolku vysloví souhlas. (přijato jednomyslně)
Článek 4 stanov byl doplněn o odst. 2: Členská schůze se může usnést mimo zasedání s
využitím technických prostředků nadpoloviční většinou všech členů. (přijato jednomyslně)
Byly opraveny chyby v textu, na které upozornil pan Ing. Nacher. (přijato jednomyslně)
2) Seznam členů na webových stránkách Spolku
Rozsah údajů, které si přejí členové spolku zveřejnit (odst. 7, článek 3 stanov), zašlou členové
spolku Mgr. Horynovi, který údaje zveřejní na webových stránkách Gymnázia.
3) Pokladník Spolku
Jako nový pokladník Spolku byla přijata jednomyslně všemi přítomnými Ing. Monika Mrázová
– zástupkyně 1.F. Ing. Nacher jako stávající pokladník Spolku předá Ing. Mrázové veškeré
potřebné podklady a oprávnění průběžně – nejpozději do 31.3.2016.
4) Další členská schůze
Další členská schůze Spolku by měla proběhnout počátkem roku 2016. Pozvánku pošle
předseda Spolku emailem. (přijato jednomyslně)
5) Smlouva se zástupcem školy Mgr. Horynou
Bylo dohodnuto, že bude připravena Smlouva o spolupráci s Mgr. Horynou, aby byla smluvně
podchycena zejména manipulace s finančními prostředky Spolku v rámci vybírání finančních
darů, čerpání financí pro jednotlivé odsouhlasené aktivity podporované Spolkem a správy
webových stránek Spolku. Smlouvu připraví Mgr. Štuksová. (přijato jednomyslně)
6) Žádost o poskytnutí zvýšeného finančního daru již v průběhu školního roku 2015-2016
Byl předán dopis s prosbou k rodičům studentů o poskytnutí zvýšeného finančního daru
(navíc 200Kč/student) již ve školním roce 2015-2016 s tím, že jednotliví zástupci tříd budou o
této prosbě informovat rodiče studentů na dnešních třídních schůzkách. (přijato
jednomyslně)
V Praze dne 20.11.2015

Zapsal: Jiří Padevět, Předseda Spolku rodičů a přátel GVP
Příloha 1 – prezenční listina
Příloha 2 – Odsouhlasená verze stanov „Spolku“

