Spolek rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče
ve Frýdku-Místku

Informace členům spolku rodičů a přátel školy
Vážení rodiče,
každoročně, v době konání třídních schůzek v podzimním termínu probíhá zároveň i valná hromada spolku
rodičů a přátel školy, při GPB ve F-M. Vzhledem k tomu, že nám aktuální koronavirová nařízení vlády brání sejít se
osobně, požádal jsem paní ředitelku RNDr. Onderkovou, aby Vám zaslala aktuální informace alespoň
prostřednictvím Školy Online.
1. Dne 23.6.2020 na posledním jednání výboru spolku rezignoval na funkci předsedy spolku pan
PhDr. Zdeněk Stolař, jehož syn maturitou ukončil studium. Novým předsedou výboru spolku jsem byl
zvolen já, Daniel Cigna. Veškeré podněty, názory, náměty na činnost spolku prosím již směřujte na mě,
nejlépe emailem na adresu srps@gpbfm.cz
2. Na jednání výboru zároveň pan PhDr. Zdeněk Stolař rezignoval i na funkci člena výboru, stejně tak i paní
Ing. Věra Halvová, ze stejného důvodu, tedy ukončení studia dítěte na škole. Potřebujeme tedy doplnit
nejméně dvěma novými členy výbor spolku. (Dle stanov má mít výbor nejméně 5 členů) Prosím rodiče,
kteří mají zájem pracovat pro spolek, podporovat a propagovat činnost školy, aby se mi ozvali a mohli
být na příští valné hromadě do výboru zvoleni.
3. Prosím třídní důvěrníky, aby mi na sebe poslali kontakty, nejlépe email, telefonní číslo a jakou třídu
zastupují. Dále prosím rodiče v prvních ročnících, aby si na třídních schůzkách mezi sebou důvěrníka za
třídu zvolili.
4. Na stránkách školy, na adrese: https://www.gpbfm.cz/srps/ nově najdete přehled příjmů a výdajů SRPŠ
za školní rok 2019/2020, Čerpání prostředků SRPŠ GPB školou za školní rok 2019/2020, Stanovy spolku
a Plán čerpání příspěvku „Spolku rodičů“ na školní rok 2020/2021. Tento plán bychom měli projednat a
schválit na valné hromadě. (Předpokládám a věřím, že ji budeme moci svolat někdy během ledna 2021.)
Spolek mimo to každoročně také přispívá na ples GPB formou zaplacení pronájmu sálu, dále zajišťujeme
občerstvení u maturitních zkoušek, maturantům přispíváme na stuhy (šerpy) a těm nejúspěšnějším
věnujeme knižní odměny. Pokud máte nějaké nápady, tipy a doporučení, jak by mohl být navíc spolek
pro studenty a školu užitečný, tak mně je napište a můžeme to na valné hromadě probrat, schválit a
zrealizovat.
5. Členské příspěvky SRPŠ zůstávají pro letošní školní rok stejné jako loni, tedy 400Kč za studenta a 350Kč
za každého dalšího sourozence studujícího na GPB. S vedením školy jsme se dohodli, že příspěvky
budeme vybírat až po ukončení distanční výuky a přechodu na běžný režim školy, v hotovosti, tak jako
v minulých letech.

S pozdravem a přáním brzy na viděnou

Mgr. Daniel Cigna
předseda výboru spolku
Ve Frýdku-Místku, 18.11.2020
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