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

 Zápis z valné hromady SRPŠ při GPB ve F-M ze dne 2.2.2022 

 Program: 

 1.  Zahájení, volba orgánů valné hromady, zapisovatel Daniel Cigna, skutátor Šárka 
 O�pková,  ověřovatel zápisu Andrea Oháňková, schválení programu - schváleno 
 (8-0-0) (pro-pro�-zdrželi se hlasování) 

 2.  Předseda informoval o výběru členských příspěvků. Podařilo se vybrat 134.150,- Kč, 
 což na plánované výdaje spolku nestačí. Z oslovených rodičů proza�m zapla�lo pouze 
 cca 60%. Bylo dohodnuto, že předseda spolku obešle emailem rodiče, kteří za�m 
 příspěvky nezapla�li a požádá je o jejich úhradu v náhradním termínu. Spolek věří v 
 solidaritu rodičů, a proto bude dál podporovat všechny studenty, ať už jejich rodiče 
 příspěvek zapla�li nebo nezapla�li.  Schváleno (8-0-0) 

 3.  Z návrhů rodičů byl sestaven plán činnos� spolku pro škol. rok  2021/2022 
 Sportovní ak�vity  *pronájem ledové plochy v hale Polárka  25.000,-Kč 

 *akce Poděkuj horám-  Čisté Beskydy  8.5.  10.000,-Kč 
 Vzdělávací ak�vity  *hodiny lesní pedagogiky 

 *exkurze čistá energie - malá vodní elektrárna nebo kogenerace, 
 výroba tepla a el. energie z biomasy 

 * procházka po Frýdku-Místku s průvodcem zaměřená na historii 
 města a významných staveb 
 * kurz  kardiopulmonální resuscitace  , nemocnice F-M 

 35.000,-Kč 

 Podpora maturit  *pasování maturantů-šerpy  9.000,-Kč 
 *občerstvení u maturit  10.000,-Kč 
 *upomínky maturantům (trička/poukazy)  35.000,-Kč 

 Celkem plánováno čerpat  124.000,-Kč 
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https://cistebeskydy.cz/podekuj-horam/
https://www.nemfm.cz/zdravotnicka-oddeleni/luzkova-oddeleni/aro/aktuality/osmaci-se-uci-poskytovat-prvni-pomoc-1503cz
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 4.  Schválení návrhu daru pro GPB, dle návrhu čerpání pro školní rok 2021/2022 

 Reprezentace studentů - sportovní soutěže, 
 olympiády (cestovné, startovné)  10 000 
 Ocenění žáků "Čaj o páté" - knižní poukázky  10 000 
 Knihy - školní knihovna  10 000 
 Žákovský senát  5 000 
 Preven�vní programy (kyberšikana, poruchy příjmu potravy, 
 závislos�, partnerské vztahy)  30 000 
 Výchovně vzdělávací proces 
 (pomůcky-videoprojektor do odborné učebny)  40 000 
 Celkem aktuální rok  105 000 Kč 

 Schváleno (8-0-0) s podmínkou, že se podaří dovybrat předpokládaný objem 
 finančních prostředků (členských příspěvků, darů) 

 5.  Schválení čerpání příspěvků dle plánu činnos� spolku pro školní rok 2021/2022, viz 
 bod 3.  Celkem plánováno čerpat  124.000,-Kč  Schváleno  (8-0-0) 

 6.  Diskuze 

 Návrh pořadu nání: 
 1 

 Ve Frýdku-Místku 2.2.2022 

 Zapsal: Daniel Cigna 

 Ověřila: Andrea Oháňková 
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