
Zápis ze schůze výboru spolku Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ) při 
gymnáziu v Bohumíně ze dne 21. září 2017 
Program: 

1. Zahájení, přivítání členů výboru 
2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření za školní rok 2016-2017 
3. Projednání návrhu hospodaření ve školním roce 2017-2018 
4. Různé – poděkování všem členům za práci pro školu, stanovení termínu příští schůze, tj. 

23.11.2017 v 15.30 hod. 
5. Různé 

Ad 1) 
 Ředitel školy přivítal přítomné členy výboru SRPŠ a předal slovo paní předsedkyni Ing. 

Pieklové, která požádala pokladní paní Mgr. Konetznou o přednesení zprávy o hospodaření 
sdružení za minulý školní rok a také návrh rozpočtu na školní rok 2017-2018. 

 
Ad 2) 

 Výbor SRPŠ projednal a schválil zprávu o hospodaření spolku ve školním roce 2016-2017, 
jak byla zpracována paní Mgr. Konetznou dne 21. září 2017. Dokument je přílohou zápisu 
(Zpráva o hospodaření SRPŠ ve školním roce 2016/2017). 

 
Ad 3) 

 Výbor projednal finanční rozpočet na školní rok 2017-2018, jak byl předložen paní Mgr. 
Konetznou  a je přílohou zápisu (Finanční rozpočet SRPŠ na školní rok 2017/2018). 
Vzhledem k tomu, že spolek v souladu se stanovami svolává jednou ročně shromáždění 
delegátů, projedná finanční rozpočet na školní rok 2017-2018 i shromáždění delegátů. 
Shromáždění delegátů se sejde dne 21. září 2017 v 16.45 hodin v multimediálním sále. 

 
Ad4) 

 Ředitel školy a paní předsedkyně poděkovali přítomným za účast a domluven byl termín 
příští schůzky, a to na 23. listopadu, opět před třídními schůzkami. 

 
Prezenční listina ze schůze výboru občanského sdružení SRPŠ při gymnáziu v Bohumíně ze dne 
21. září 2017 
 
Jméno a příjmení Podpis 

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

                                                                       Předsedkyně  sdružení SRPŠ 
V Bohumíně dne 21. září 2017 


