ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ
GJO LITOVEL

datum konání: 29. 11. 2012
přítomni: 174 rodičů (celkem 309 žáků ) viz prezenční listiny podepsané
rodiči ve třídách
hosté:

RNDr. Jitka Krausová, ředitelka školy
Radomír Dědek, zástupce ředitelky školy
členové pedagogického sboru

Výbor Rodičovského sdružení /RS/ pověřil vedením schůze Zdeňka Jančí,
místopředsedu výboru RS. Ten zahájil schůzi, přivítal přítomné, seznámil
s programem, nechal o předloženém programu hlasovat:
1. zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2012
2. zpráva Revizní komise
3. odhlasování výše členského příspěvku
4. návrh rozpočtu na rok 2013
5. volba členů výkonného výboru
6. různé
7. diskuse
8. závěr
Členská schůze schválila předložený program bez výhrad.
pro: 174 proti: 0 zdržel se: 0
ad. 1. Zpráva o činnosti a zpráva o hospodaření za rok 2012 byla
přednesena předsedkyní RS Bc. Irenou Halířovou. Přítomné jmenovitě
seznámila s jednotlivými zástupci ve všech třídách, kteří jsou členy výboru, dále
s výčtem jednání výborových schůzí a akcemi za uplynulý rok.
Zpráva o hospodaření je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Členská schůze vzala na vědomí Zprávu o činnosti a Zprávu o hospodaření.
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ad. 2. Zpráva revizní komise za rok 2012
Byla přednesena členkou revizní komise Mgr.Simonou Čapákovou.
Členská schůze vzala na vědomí Zprávu revizní komise za rok 2012.

ad. 3. Odhlasování výše členského příspěvku na rok 2013
Na výborové schůzi dne 26.11.2012 byla diskutována výše tohoto příspěvku a
přítomní členové výboru se shodli na návrhu částky 250 Kč za žáka a rok.
pro: 174 proti: 0 zdržel se: 0
Členská schůze schválila příspěvek 250 Kč/žáka/rok.

ad. 4. Návrhu rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu přednesla Mgr.Bronislava Křesalová. K předloženému návrhu
nebyly vzneseny námitky. Rozpočet je přílohou zápisu č.2.
pro: 174 proti: 0 zdržel se: 0
Členská schůze schválila Rozpočet RS na rok 2013.
ad. 5. Volba členů výkonného výboru
Výbor RS předložil členské schůzi ,co by nejvyššímu orgánu, seznam svých
členů výboru , zástupců jednotlivých tříd.Tento seznam byl přednesen ve zprávě
o činnosti .Vzhledem k odchodu dvou funkcionářů z výkonného výboru RS
z důvodu završení studia jejich dětí,byli na poslední výborové schůzi dne
26.11.2012 byli navrženi Mgr. Mirko Spurnik jako předseda RS a Mgr. Simona
Čapáková jako místopředsedkyně RS.
Návrh z pléna na dalšího kandidáta nebyl vznesen.
O navržených kandidátech se hlasovalo aklamací.
Mgr. Mirko Spurnik

pro: 173 proti: 0 zdržel se: 1

Mgr. Simona Čapáková

pro: 173 proti: 0 zdržel se: 1

Členská schůze zvolila Mgr. Mirko Spurnika a Mgr.Simonu Čapákovou.
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ad. 6. Různé
Rodiče a třídní učitelé tříd Kvinta a 2.A byli požádáni, aby dovolili v rámci
třídní schůzky zástupce do výboru RS.
Rodiče byli informováni o možnosti využití pernamentek pro žáky na litovelský
bazén (k vyzvednutí na sekretariátě u paní Pruckové).
Seznámení všech přítomných s důležitými termíny akcí RS:
-

poslední termín odevzdání členských příspěvků je 14. prosinec letošního
roku.

- termín školního plesu, který pořádá RS je sobota 2. března 2013. Již dnes
byli rodiče požádáni o zakoupení alespoň jedné vstupenky na tuto akci, je
to forma malého sponzoringu. Dále byli rodiče požádáni o pomoc zajistit
organizaci školní plesu, dar do tomboly, finanční hotovost, ale i třeba
vlastní pomoc s organizací - nahlásit na sekretariát školy paní Evě
Pruckové.
ad.7. Diskuse
RNDr. Jitka Krausová, ředitelka školy
-přítomné rodiče přivítala a seznámila je s děním ve škole. Zdůraznila, že
umístěnost absolventů na vysoké školy je vysoká, připomněla, že naši absolventi
studují i na zahraničních školách. Stručně uvedla také projekty, do kterých je
škola zapojena. Informovala přítomné o probíhajících jednáních na rekonstrukci
stávajících šaten pro žáky v suterénu budovy. Na závěr pozvala rodiče na den
otevřených dveří, který se bude konat dne 11. 12. 2012.
ad.8. Závěr
Všem přítomným rodičům a hostům bylo poděkováno za účast na Členské
schůzi. Bylo sděleno, že prezenční listiny se budou podepisovat v jednotlivých
třídách a že zápis z dnešní schůze bude vyvěšen na www stránkách školy.

Bc. Irena Halířová, předsedkyně RS

V Litovli 01. 12. 2012
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zapsala: Bronislava Křesalová

Příloha č.1

Zpráva o hospodaření RS GJO Litovel
za období od 01. 01. 2012 do 29. 11. 2012
skutečné příjmy:
příspěvky od rodičů /členské příspěvky/

67. 000,00

příjem ze školního plesu

59. 200,00

převod zůstatku k 31. 12. 2010

42. 140,93

ostatní příjmy (úroky z účtu, prodej knihy Kalamář života)

569,92
168.910,85 Kč

celkem:
skutečné výdaje:
- nákup sportovních potřeb

0,00

- různé sportovní akce

4.718,00

- příspěvek na lyžařský a turistický kurz
- PS Palora

29.306,00
0,00

- Majáles

7.200,00

- Stužkovací ples

0,00

- výdaje na ples RS GJO (všechny provozní a
režijní náklady na organizaci plesu)

35.806,00

- příspěvky na maturity (zabezpečení průběhu maturit a
odměny za výborný prospěch )

12.014,00

- výroční, reprezentační a ostatní akce

1.958,00

- debatní liga, student. projekty, SOČ

8.195,00

- jízdné studentů (školní soutěže, kulturní a sportovní akce)

6.975,00

- ostatní školní akce

1.067,00

- časopis Párátko

2.682,00

- provozní náklady

1.231,00
4

celkem:

111.152,00 Kč

zůstatek

57.758,85 Kč

V Litovli dne 29. 11. 2012

Vladimíra Skopalová, pokladník RS

Návrh rozpočtu RS GJO na období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013
PŘÍJMY
Příjem z členských příspěvků

77.250,-

Příjem z plesu

45.000,-

Předpokládaný převod z roku 2011

30.000,-

Ostatní příjmy (úroky z banky)

100,152.350,-

VÝDAJE
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Nákup sportovních potřeb

7.000,-

Různé sportovní akce

5.000,-

Příspěvek na lyžařský výcvik, turistický kurz a seznamovací kurz pro primány a 1. ročníky

32.000,-

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
PS Palora

12.000,-

Majáles

9.000,-

Stužkovací ples

10.000,-

Ples GJO

30.000,-

Příspěvek na maturity (zabezpečení maturit + odměny za výborný prospěch)

9.000,-

výroční, reprezentační a ostatní akce

3.000,-

Debatní liga, studentské projekty, SOČ, různé soutěže

3.000,-

jízdné studentů (školní soutěže, kulturní a sportovní akce)

7.350,-

ostatní školní akce (poznávací zájezdy, odborné exkurze)

20.000,-
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časopis Párátko

3.000,-

Provozní náklady

2.000,152.350,-
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