
Zápis ze schůze výboru spolku  „Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při gymnáziu 
v Bohumíně“  ze dne 14.9.2017 
Program: 
1. Zahájení, přivítání členů výboru. 
2. Schválení členského příspěvku na rok 2017/2018 
3. Kontrola účetních dokladů spolku za rok 2016-2017 
4. Informace předsedkyně o postupu dle stanov – svolání shromáždění delegátů na 21. září 2017 
5. Stanovení termínu další schůze 
6. Sdělení ředitele školy o akcích realizovaných v průběhu prázdnin 
7. Závěr 
Ad 1) 
Schůzi zahájil jako host pan ředitel Miroslav Bialoň. Přivítal všechny přítomné, představil nové členy 
výboru a předal slovo předsedkyni spolku paní ing. A. Pieklové 
Ad 2)  
Členové výboru SRPŠ byli paní předsedkyní vyzváni ke schválení členského příspěvku žáka ve výši 300 Kč. 
V případě, že ve škole studuje více sourozenců, platí se příspěvek pouze jednou. Výše příspěvku je stejná od 
roku 2002. 
Příspěvek 300 Kč byl členy výboru schválen jednomyslně hlasováním. Příspěvek bude vybírán v průběhu 
října 2017. 
Ad 3) 
Byla provedena kontrola účetních dokladů, a to členy výboru – paní ing. Pieklovou, Ing. Kiškovou a paní 
Bartalovou. Tato komise Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Fr. Živného v Bohumíně při kontrole 
dokladů neshledala žádná účetní pochybení, jak z hlediska zaúčtování položek, tak také z hlediska využití 
financí pro potřeby žáků školy – účelově vázané platby. O kontrole byl pořízen záznam. 
Ad 4) 
Paní předsedkyně informovala přítomné členy výboru o nutnosti svolat shromáždění delegátů (vždy tři 
zákonní zástupci žáků, případně zletilí žáci za třídu), které se uskuteční dne 21. září 2017 v multimediálním 
sále, a to v 16.45 hod. po třídních schůzkách. Toto shromáždění rovněž schválí členy výboru, které navrhne 
současný předseda.  
Ad 5) 
Výbor spolku stanovil další datum schůze na 21. 9. 2017 v 15.30. Je to jako obvykle před třídními 
schůzkami.  
Ad 6) 
Ředitel školy seznámil členy SRPŠ s akcemi, které škola realizovala v průběhu prázdnin (rekonstrukce 
biologické laboratoře, rekonstrukce místnosti č. 201 – ředitelna po cca 35 letech provozu) a nastínil i akce, 
které škola realizuje v současné době (obnova hlavního vstupu, výzdoba apod.).  
Ad 7) 
Diskuse o dalších možnostech rozvoje školy, ukončení schůze výboru. 
 
Prezenční listina ze schůze výboru spolku SRPŠ při gymnáziu v Bohumíně ze dne 14. září 2017. 
Jméno a příjmení Podpis 

Ing. Andrea Pieklová – předsedkyně   
Mgr. Magda Konetzná -pokladní  
Pavlína Bartalová  
Ing. Petra Kišková  
Andrea Nowaková  
Mgr. Petra Juroková  
Mgr. Jana Wilczková  
Bc. Pavlína Ucháčová  

                                                                                                                                                   
Ing. Andrea Pieklová 

Zapsala: Mgr. Magda Konetzná                                            předsedkyně  SRPŠ 
V Bohumíně dne 14. září 2017 


