Občanské sdružení rodičů a příznivců G8MB, o.s. ,
Palackého 191/1 Mladá Boleslav.
Zápis z členské schůze sdružení konané dne 29.03.2011
přítomni: viz prezenční listina
omluveni: B. Bednář, J. Pluhařová
hosté: Mgr. Radomír Holan, RNDr. Jana Pospíšilová
Členská schůze tedy je usnášeníschopná.
Na schůzi byl zvolen nový výbor sdružení ve složení:
1)
2)
3)
4)

Předseda: MUDr. Libuše Housová,
Členové: Mgr. Michaela Černá, RNDr. Lubislava Žaludová
Hospodářkou byla jednohlasně zvolena Renata Kaluhová
Členy revizní komise byli zvoleni: H. Jovanovičová, J. Pluhařová,
B. Bednář

Dále byly projednány tyto věci:
Na plenární schůzi dne 29.03.2011 bylo ustaveno Občanské sdružení rodičů a
příznivců osmiletého Gymnázia Mladá Boleslav jako dobrovolná a nezávislá
organizace spolupracující se školou a vyvíjející aktivity v souladu s rozvojem
školy a celé občanské společnosti. Členem může být jakákoliv fyzická či
právnická osoba, která by se chtěla podílet na uskutečňování výše uvedených
cílů.
Členské příspěvky jsou zatím jediným pravidelným zdrojem příjmů OS a takto
získané prostředky jsou využívány ve prospěch všech studentů školy v souladu
se schváleným rozpočtem. Výše členských příspěvků byla po dohodě stanovena
na 400,- Kč na člena sdružení ročně ve dvou splátkách, přičemž horní hranice
příspěvku nebo sponzorského daru není omezena.
Vybrané příspěvky budou používány např. na:
· studentské výměnné pobyty na zahraničních partnerských školách
· dopravu na lyžařské a sportovní kurzy
· odměny pro nejlepší studenty
· příspěvky na maturitní plesy
· spotřební materiál pro zájmové kroužky a semináře
· další aktivity dle potřeb - studentů školy např. školní časopis apod.
· školní kola soutěží, semináře k soutěžím a dopravu na regionální kola soutěží
Každá třída má svého zástupce z řad rodičů ve výboru OS, který se schází
minimálně dvakrát ročně. Výbor rozhoduje o konkrétním přidělování finančních
příspěvků na jednotlivé aktivity, připravuje rozpočet pro každý kalendářní rok a
každoročně též vyhodnocuje své hospodaření.

Seznam členů výboru OS ve školním roce 2010 - 2011:
Předseda: MUDr. Libuše Housová
Místopředseda: Mgr. Michaela Černá
Hospodářka: Renata Kaluhová
Zástupce školy: RNDr. Lubislava Žaludová
Revizní komise: Mgr. Hana Jovanovičová, Jana Pluhařová,
Ing. Bohumil Bednář
Členové:
I.A
I.B
L. Housová
II.A
J. Pluhařová
II.B
M. Černá, Křížová
III.A
M.Ráčková
III.B
P. Hlavatá
IV.A
L. Kracmanová
IV.B
M. Kurková, T. Sedláková
V.A
H. Zelená
V.B
B. Bednář
VI.A
M. Hrušová
VI.B
E. Ortcykrová
VII.A
VII.B
P.Hušek
VIII.A
VIII.B
Nabízíme všem rodičům i ostatní veřejnosti možnost stát se členy sdružení a
aktivně v něm pracovat ve prospěch a v zájmu svých dětí i Gymnázia,
Palackého 191/1 Mladá Boleslav.

zapsal: …Jovanovičová
ověřil: …Žaludová
Příloha: Prezenční listina ze dne 29.3.2011

