Zápis z členské schůze GM klubu konané dne 7. 1. 2015

Přítomni: dle listiny přítomných
Svolavatel: Ing. Tomáš Večeřa – předseda GM klubu
Členská schůze zahájena v 18.05 hod.
Předseda zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné a konstatoval, že členská schůze se
sešla v počtu 8 členů z 13 a je usnášení schopná.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Informace vedení o aktuálním dění na škole
Projednání žádostí vyučujících
Volba kontrolní komise GM klubu
Ekonomické informace
Závěr

1. Zahájení
Předseda zahájil členskou schůzi, přivítal přítomné a konstatoval, že členská schůze se
sešla v počtu 8 členů z 13 a je usnášení schopná, dále seznámil členy s programem schůze.
Mgr. Žídek podal návrh na rozšíření programu o bod „změna způsobu hlasování“. O tomto
návrhu bylo hlasováno a návrh nebyl přijat (4/2/2). Následně bylo hlasováno o původním
programu členské schůze a tento původní program byl přijat (5/1/2).
2. Informace vedení o aktuálním dění na škole
Jednání členské schůze se zúčastnila paní ředitelka Ing. Petra Schwarzová. Paní ředitelka
seznámila přítomné s aktuální situací na škole, s investičními akcemi, které na gymnáziu
probíhají (zateplení pláště a střechy školy a výstavba tělocvičny – dnes bylo předáno
staveniště nově vysoutěžené firmě), dále s nově zakoupeným vybavením gymnázia (PC,
dataprojektory, atd.) a s připravovanými akcemi vzdělávacího charakteru (program Erasmus,
studijní pobyty studentů ve Finsku). Dále paní ředitelka seznámila GM klub se situací týkající
se otevření nového 8letého gymnázia PRIGO ve Frýdlantu nad Ostravicí. K tomuto bodu
následně proběhla diskuse.
V 18:30 přišel na členskou schůzi Mgr. Svoboda.
3. Projednání žádostí vyučujících

-

Žádost Mgr. Blanky Sanytrové o úhradu registračního poplatku pro 4 studenty
spojené s účasti na Českém fóru Evropského parlamentu mládeže v Kroměříži ve
výši 4400,- Kč – žádost schválena (8/0/1)

-

Žádost Mgr. Ivo Tošenovjana o úhradu dopravy lyží, běžek a materiálu na lyžařský
výcvik z Frýdlantu do Petříkova a zpět ve výši 10 000,- Kč – žádost schválena (7/1/1)

-

Žádost Mgr. Zdenky Genserové o úhradu dopravy a ubytování v Praze pro 3
studenty, kteří získali 1. místo v národním kole komiksové soutěže „Dotkni se 21.
století“ – účast na vyhlášení soutěže, žádost o úhradu částky 1400,- Kč - žádost
schválena (9/0/0)

-

Žádost Mgr. Zdenky Genserové o úhradu oběda pro 5 studentů v částce 400,- Kč,
kteří se účastní na natáčení televizní soutěže v Dolních Vítkovicích - žádost
schválena (5/2/2)

4. Volba kontrolní komise GM klubu
Předseda GM klubu navrhl členy kontrolní komise v tomto složení: MUDr. Hustá, Ing. Pustka
a p. Křístková. Členové se svou delegací souhlasili. Hlasování (6/0/3), kontrolní komise bude
tedy pracovat ve výše uvedeném složení.
Členům kontrolní komise byl uložen úkol provést ve spolupráci s paní účetní kontrolu
účetnictví za rok 2014 s termínem do 31. 1. 2015.
5. Ekonomické informace
Předseda GM klubu podal členům informaci o finanční situaci a aktuálním zůstatku
finančních prostředků na účtu.
6. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil schůzi.

Mimo oficiální program schůze vystoupil Mgr. Žídek s návrhem změny způsobu hlasování.
Tento bod bude zařazen na příští členskou schůzi.

Zapsala: Ing. Barbora Večeřová

