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Zápis   z   valné   hromady   SRPŠ   při   GPB   ve   F-M   ze   dne   22.6.2021     
  

Program:   
  

1. Zahájení,   volba   orgánů   valné   hromady,   zapisovatel   Cigna,   skutátor   Pavel   Studénka,   
schválení   programu   -   schváleno   (8-0-0)   (pro-pro�-zdrželi   se   hlasování)   

  
2. Volba   nových   členů   výboru   kooptovaní   členové   Ing.   Pavel   Studénka,   Vladislav   

Blahut,   Michal   Balhar.   
Noví   členové   zvoleni,   Ing.   Pavel   Studénka   (7-0-1),   Vladislav   Blahut   (8-0-0),   Michal   
Balhar   (8-0-0)     

  
3. Byla   projednána   a   schválena   zpráva   o   činnos�   a   hospodaření   spolku   ve   školním   

roce   2020/2021   a   s   �m   související.(8-0-0)   Bylo   schváleno   zajis�t   zpracování   
účetnictví   (účetní   závěrka,   výsledovka,   případné   zveřejnění   ve   sbírce   lis�n)   za   
úplatu   max   1.000Kč.   (8-0-0)     
    

4. Informace   předsedy   spolku   o   výběru   členských   příspěvků   a   čerpání   finančních   
příspěvků   ve   školním   roce   2020/2021   

  
a. vybráno   120.500Kč     
b. bylo   odhlasováno,   že   příspěvky   spolku   budou   vybírány   i   nadále   

bezhotovostně,   převodem   na   účet   spolku.   (8-0-0)   
c. byly   odhlasovány   členské   příspěvky   pro   školní   rok   2021/2022   ve   výši   400Kč   

na   studenta   a   350Kč   na   každého   dalšího   sourozence   studujícího   na   GPB.   
(8-0-0)     

d. byl   odhlasován   finanční   dispoziční   rámec   10.000Kč/rok   pro   předsedu   spolku,   
se   kterým   může   disponovat   bez   předchozího   souhlasu   valné   hromady   či   
výboru,   pro   běžné   výdaje   (kolky,   poštovné,   platby   za   služby   atp.)   

  
5. Plán   činnos�   spolku   pro   školní   rok   2021/2022   

  
Proběhla   diskuze   nad   návrhem   čerpání   financí   spolku   pro   školní   rok   
2021/2022.   Zúčastnění   se   shodli   na   tom,   že   by   spolek   měl   více   podporovat   
mimoškolní   sportovní   a   vzdělávací   ak�vity   studentů,   sociální   ak�vity,   
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podporovat   reprezentování   školy   na   soutěžích   a   olympiádách   a   rovněž   
navázat   spolupráci   se   studenty   prostřednictvím   školního   parlamentu.     

  
  

Během   diskuze   padly   návrhy   uspořádat   např.   hodinu   lesní   pedagogiky,   
exkurzi   na   malou   vodní   elektrárnu,   procházku   po   městě   s   výkladem   o   historii   
budov,   výšlap   na   nějaký   beskydský   vrchol,   či   pronajmu�   ledové   plochy   v   
Polárce   atp.   
Z   těchto   a   dalších   podnětů   bude   výbor   spolku   čerpat   při   návrhu   rozpočtu   a   
čerpání   prostředků   pro   školní   rok   2021/2022.   

  
6. Různé,   diskuze   

  
a. Předseda   informoval   o   aktualizaci   údajů   (změně   statutára)   ve   spolkovém   

rejstříku   a   o   založení   datové   schránky   spolku   pro   komunikaci   s   úřady.   
b. Bylo   dohodnuto,   že   další   valná   hromada   bude   svolána   v   listopadu   2021   v   

období   třídních   schůzek   a   že   bude   rovněž   svolána   schůzka   třídních   důvěrníků   
s   výborem   spolku.   

  
  

Návrh   pořadu   nání:  
1   

  
  

Ve   Frýdku-Místku   22.6.   2021   
  
  

Zapsal:   Daniel   Cigna   
  
  
  
  
  

Ověřila:   Veronika   Janíková   
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