PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ 22.11.2013

Usnesení:

Program:
1. zpráva o činnosti
2. zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013
3. návrh rozpočtu na školní rok 2013/2014
4. návrh nového výboru
5. návrh členského příspěvku
6. návrh plánu činností na školní rok 2013/2014
7. návrh usnesení
8. výstup zástupců školy
9. diskuse

ad1) Zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013.
Členové výboru se scházeli jednou měsíčně a to každé druhé úterý v měsíci. O dění ve
škole byli informováni paní ředitelkou a panem profesorem Janečkem. Společně projednávali
požadavky školy, náměty a připomínky z řad rodičů.
Hlavní činností výboru byla pomoc při organizaci obou plesů gymnázia a maturit.

ad2) Zpráva o hospodaření za školní rok 2012/2013.

ad3) Návrh rozpočtu na školní rok 2013/2014.

ad4) Volba nového výboru.
Předsedkyně: Eva Fellnerová
Hospodářka: Ing. Petra Mazalová
Jednatelka a za revizní komisi: Renata Konečná

Ostatní členové jsou zástupci z jednotlivých tříd:
Jitka Moučková
Ing. Jan Šafář
Mgr. Miroslav Šafář
Eva Glocová
Eva Hrazdirová
Pavla Lexová
Ivana Medková.

Nový výbor byl schválen.

ad5) Pro školní rok 2013/2014 navrhl výbor členský příspěvek ve výši 250 Kč
na každého studenta. Tento příspěvek je ve stejné výši jako v loňském roce.
Příspěvek byl schválen.

ad6) Návrh plánu o činnosti na školní rok 2013/2014.
Plán práce sdružení je zaměřen na podporu činnosti gymnázia v oblasti vzdělávací,
kulturní, sportovní a provozní.

Úkolem sdružení ve školním roce 2013/2014 bude zejména:
Propagací školy napomáhat naplnění stavu žáků v prvním ročníku čtyřletého studia na
gymnáziu a nového oboru.
Poskytovat škole finanční pomoc na:
-

činnost

předmětových

komisí

(příspěvky

na

odměny

v soutěžích

v jednotlivých předmětech, příspěvky na přednášky, olympiády, exkurse,…)

- kulturní akce
- odměny nejlepším studentům za prospěch a jinou školní i mimoškolní
činnost
- přípravu maturitních zkoušek
- finanční pomoc na aktivity pořádané Domovem mládeže a ubytovanými

Spoluprací se školou rozvíjet sponzorskou činnost.
Podílet se na spolupráci školy s podniky a podnikateli, městským úřadem a jinými
organizacemi.
Spolupracovat s vedením školy na organizaci a náplni plenárních a třídních schůzí.
Uspořádat tradiční maturitní ples gymnázia v termínu 29.11.2013 a tradiční ples
gymnázia v termínu 17.01.2014. Dále pomoci s organizací Gymfestu.
Revize účetnictví SRPSŠ byla provedena ke dni 31.10.2013.

ad7) Návrh usnesení.
USNESENÍ:
Z plenárního zasedání SRPSŠ Gymnázia v Jevíčku konané dne 22.11.2013.

Plenární zasedání schvaluje:
1. Zprávu o činnosti a hospodaření SRPSŠ za školní rok 2012/2013.
2. Nový výbor SRPSŠ.
3. Příspěvek členů ve výši 250 Kč na studenta.
4. Rozpočet na školní rok 2013/2014.
5. Návrh plánu činnosti na rok 2013/2014.

ad8) Výstup pana Mgr. Jiřího Janečka.

ad9) Diskuse.
V Jevíčku 22.11.2013

Fellnerová Eva, předsedkyně SRPSŠ

