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

Informace členům spolku rodičů a přátel školy
Vážení rodiče,
obracím se na Vás, u příležitosti konání třídních schůzek, s informacemi spolku rodičů a přátel školy,
při GPB ve F-M. Vzhledem k tomu, že se stále ještě nemůžeme sejít osobně, požádal jsem paní ředitelku
RNDr. Onderkovou, aby Vám opět zaslala aktuální informace prostřednictvím Školy Online.
1. S potěšením Vám oznamuji, že jsme doplnili uvolněná místa ve výboru spolku třemi novými
členy. Jsou to pánové Michal Balhar, Pavel Studénka a Vladislav Blahut. V souladu s § 246 odst. 2
(ve spojení s § 1221) občanského zákoníku, jejich členství ve výboru platí do nejbližší valné
hromady spolku.
2. Valná hromada spolku, pokud nám to vládní opatření dovolí, bude svolána v červnu, po
maturitních zkouškách. Všichni členové spolku budou včas informováni emailem, termín valné
hromady bude zveřejněn rovněž na webových stránkách školy.
3. V letošním školním roce se nám ještě nepodařilo vybrat členské příspěvky. Doufali jsme, že
budou vládní opatření rozvolněna a my budeme moci příspěvky vybrat na dalších třídních
schůzkách jako vždy v hotovosti. Bohužel restrikce trvají dál a my se osobně sejít nemůžeme.
Výbor se tedy dohodl, že členské příspěvky vybereme bezhotovostní formou, převodem na účet
spolku. Zároveň jsme odhlasovali i jejich snížení. Aktuálně tedy vybíráme 300,- Kč za studenta, a
250,- Kč za každého dalšího sourozence studujícího na GPB.
Žádám proto rodiče, kteří mají zájem podpořit školu a přispět ke kvalitnějšímu studiu našich
dětí, aby členské příspěvky zaslali nejpozději do 30.4.2021 na
účet spolku číslo:
kód banky:
variabilní symbol:
zpráva pro příjemce:

2401707057
2010
rodné číslo studenta (staršího)
jméno a příjmení, třída (+ jméno a příjmení, třída dalšího
sourozence)

Využití vybraných finančních prostředků bude schváleno, dle stanov, valnou hromadou a poté
zveřejněno na webových stránkách spolku, adresa: https://www.gpbfm.cz/srps/
4. Třídní důvěrníky kteří se mi ještě neozvali, žádám o zaslání svého kontaktu na emailovou adresu
srps@gpbfm.cz. Posledně se mi podařilo se přepsat v adrese, tak se omlouvám všem, kterým se
email vrátil zpět.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Mgr. Daniel Cigna
předseda výboru spolku
Ve Frýdku-Místku dne 12.04.2021
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