Občanské sdružení rodičů a příznivců G8MB, o.s.
Palackého 191/1 Mladá Boleslav
Zápis ze schůze sdružení konané 4.10.2011
Přítomni: viz prezenční listina
Členská schůze byla usnášeníschopná
Byly projednány následující záleţitosti:
1. Diskuse ke stanovám sdruţení.
2. Vedení školy zlepší ve spolupráci s výborem OS, Radou školy a
Studentskou radou, informovanost o činnosti sdruţení na webových
stránkách školy. Je třeba aktualizovat stránky častěji, více informovat
veřejnost o úspěších studentů naší školy a o akcích školy. Výbor sdruţení
navrhuje najít osobu, nejlépe z řad studentů, která by pravidelně
aktualizovala webové stránky školy. Tato osoba by pak byla honorována
menším finančním příspěvkem od sdruţení. Případně je moţné vyhlásit
soutěţ o nový vzhled webových stránek školy.
3. Poţádat rodiče o zaplacení příspěvků hotově, nejlépe na celý rok
(z důvodů placení poplatků bance) přímo na třídních schůzkách třídnímu
učiteli. Jinak samozřejmě preferujeme posílání příspěvků elektronicky
přímo na účet. Za sponzorské dary předem děkujeme,
4. Detailně na výboru sdruţení byly projednány konkrétní ţádosti o finanční
příspěvek.
Bylo stanoveno, jak má vypadat ţádost o příspěvek. Musí být vyhotovena
písemně, včetně zdůvodnění (pokud moţno konkrétně) a podepsána
ţadatelem včetně jmenovky.
Formulář ke staţení naleznete v příloze.
Sdruţení byly předloţeny 4 ţádosti o finanční příspěvek, které byly
projednány s tímto výsledkem:
a)
Dodatečně schválen příspěvek na kniţní poukázky pro nejlepší
studenty (studentky) školy na konci školního roku 2010-2011 ve
výši 4.200 CZK
b)
Schválen příspěvek na učebnice pro studenta 7.A Davida Šnajdra
ve výši 1.500 CZK . Výbor doporučuje ţadatelům o finanční
příspěvek na studium ze sociálních důvodů doloţit tíţivou sociální
situaci potvrzením příslušného sociálního odboru.
c) Schválen příspěvek na nákup chemikálií na rozvoj experimentální
výuky přírodovědných předmětů ve výši 1.000 CZK
d) K ţádosti o příspěvek pro maturanty na organizaci maturitního plesu je
třeba doloţit konkrétní účely a předpokládanou výši výdajů pro

reprezentaci školy. Výbor počítá s maximální výší 3.000 CZK pro
jednu maturitní třídu. K čerpání příspěvků budou nutné účetní doklady.
Výbor prosí paní Kaluhovou, aby ověřila moţnost sníţení bankovních
poplatků v rámci vedení účtu OS.
Pan Ing. Bednář vypracuje návrh jednacího řádu sdruţení, aby ho bylo
moţno projednat na nejbliţší schůzi výboru (před třídními schůzkami).
Děkujeme všem rodičů a příznivcům našeho gymnázia za podporu.
Zapsala L. Ţaludová
Dne 4:10.2011

