Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Oznámení o konání členské schůze
Dne 13. 11. 2018 v 16 hodin se v prostorách Základní školy a gymnázia Vítkov, příspěvková
organizace, na adrese Komenského 754, 749 01 Vítkov koná členská schůze Zapsaného
spolku Klubu rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266
66 588.
Program:
1) Výroční zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018.
2) Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018.
3) Návrh rozpočtu spolku na školní rok 2018/2019.
4) Návrh hlavních směrů činnosti spolku ve školním roce 2018/2019.
5) Volba orgánů spolku na školní rok 2018/2019.
6) Odhlasování výše členského příspěvku na školní rok 2018/2019, jeho splatnost a
způsob splatnosti.
Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Výroční zpráva o hospodaření spolku ve školním roce 2017/2018
Zůstatek ke dni 31. 8. 2017

63.661,- Kč

Příjmy ve školním roce 2017/2018:
Členské příspěvky
Sběr papíru, kaštanů, výkup železa, plastových víček
Příjem z maškarního bálu
Příjem z reprezentačního plesu
Příspěvek na dopravu (soutěž a bruslení)

71.520,- Kč
11.373,- Kč
51.282,- Kč
53.117,- Kč
6.731,- Kč

Celkem příjem:

194.023,- Kč

Výdaje ve školním roce 2017/2018:
Mikuláš – balíčky, lízátka
11.708,- Kč
Nákup surovin na školní akce, občerstvení pro hosty a budoucí prvňáky,
odměny za soutěže, cukrovinky, stravování na soutěžích, příspěvky
na výlety atd.
15.366,- Kč
Zajištění maškarního bálu
26.986,- Kč
Zajištění reprezentačního plesu
39.032,- Kč
Fotky na tablo (maturanti)
5.720,- Kč
Poukazy pro maturanty
3.000,- Kč
Jízdné, dopravné na vzdělávací a sportovní akce, startovné, účastnické
poplatky, pronájem sport. haly atd.
50.936,- Kč
Den učitelů (dary a květiny)
14.227,-Kč
Odměny na konci školního roku
18.300,-Kč
Ostatní výdaje (květiny, doklady atd.)
7.705,- Kč
Koncertní vystoupení
9.500,- Kč
Celkem výdaje:

202.480,- Kč

Konečný zůstatek k 31. 8. 2018:

55.204,- Kč

Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Zpráva o činnosti spolku ve školním roce 2017/2018
Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo zajistit a podpořit následující aktivity:
• Vítání žáků do prvních tříd.
• Účast na slavnostní imatrikulaci žáků primy a kvinty.
• Mikuláš - nákup sladkostí a příprava balíčků.
• Reprezentační ples školy.
• Maškarní ples pro děti.
• Blahopřání ke Dni učitelů.
• Účast na ústních maturitních zkouškách.
• Účast na předávání maturitních vysvědčení žákům gymnázia.
• Loučení se s žáky 9. tříd.
• Loučení se s žáky 1., 2. a 3 stupně.
• Proplácení jízdného žákům, kteří reprezentují školu na olympiádách, sportovních a
různých soutěžích, jejich doprovodu, proplácení ostatních výdajů spojených
s aktivitami žáků, nákup odměn na různorodé akce pořádané školou, proplácení
odměn na konci školního roku pro žáky, kteří měli úspěchy při reprezentaci třídy
nebo školy atd.
Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Návrh rozpočtu spolku na školní rok 2018/2019
Předpokládané příjmy:
Příjmy od rodičů (členské příspěvky)
Příjem ze sběru papíru, kaštanů, výkup železa, plastových víček atd.
Dobrovolné vstupné ze školní akademie
Příjem z maškarního bálu
Příjem z reprezentačního plesu (maturitní + školní ples)
Ostatní příjmy (dary …)
Předpokládané příjmy celkem:

69.500,- Kč
11.000,- Kč
20.000,- Kč
50.000,- Kč
50.000,- Kč
10.000,- Kč
210.500,- Kč

Předpokládané výdaje:
Mikuláš – balíčky, lízátka
12.000,- Kč
Nákup surovin na školní akce, občerstvení pro hosty na školních
akcích pro žáky, jejich rodiče a budoucí prvňáky, odměny za soutěže,
cukrovinky, stravování na soutěžích, příspěvky na výlety atd.
20.000,- Kč
Zajištění maškarního bálu
27.000,- Kč
Zajištění reprezentačního plesu (maturitní + školní ples)
40.000,- Kč
Fotky na tablo
6.000,- Kč
Dárkové poukazy
5.000,- Kč
Jízdné, dopravné na vzdělávací a sportovní akce, startovné, účastnické
poplatky, pronájem sport. haly, atd.
55.000,- Kč
Den učitelů (dary a květiny)
14.000,- Kč
Odměny na konci školního roku
18.000,- Kč
Ostatní výdaje (květiny, doklady)
5.000,- Kč
Uhrazení nájmu sálu v KD na školní akademii
5.000,- Kč
Předpokládané výdaje:
207.000,- Kč
Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Návrh hlavních směrů činnosti spolku na školní rok 2018/2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vítání žáků do prvních tříd.
Účast na slavnostní imatrikulaci žáků primy a kvinty.
Mikulášská nadílka dne 7. 12. 2018 (nákup sladkostí a příprava balíčků)
Reprezentační ples školy (maturitní + školní ples) dne 7. 12. 2018.
Maškarní ples pro děti dne 19. 1. 2019.
Blahopřání ke Dni učitelů.
Účast na ústních maturitních zkouškách.
Účast na předávání maturitních vysvědčení žákům gymnázia.
Loučení se s žáky 9. tříd.
Loučení se s žáky 1., 2. a 3 stupně.
Proplácení jízdného žákům, kteří reprezentují školu na olympiádách, sportovních a
různých soutěžích, jejich doprovodu, proplácení ostatních výdajů spojených
s aktivitami žáků, nákup odměn na různorodé akce pořádané školou, proplácení
odměn na konci školního roku pro žáky, kteří měli úspěchy při reprezentaci třídy nebo
školy atd.

Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Volba orgánů spolku na školní rok 2018/2019
Jako členové výboru spolku, který se skládá ze sedmi členů, byli navrženi:
1) Bc. Balnarová Bronislava
2) Mgr. Grossová Alena
3) Haasová Gabriela
4) Lukašíková Andrea
5) Sobol Petr
6) Sobolová Ladislava
7) Vašátko Pavel
Jako předsedkyně spolku byla navržena:
Ladislava Sobolová
Do kontrolní komise spolku, která se skládá ze tří členů, byli navrženi:
1) Zuzana Jiroutová
2) Renata Klevarová
3) Edita Kyjovská
Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

Zapsaný spolek Klub rodičů při Základní škole a gymnáziu Vítkov, se sídlem Komenského 754,
749 01 Vítkov (dále jen „spolek“), IČO: 266 66 588

Odhlasování výše členského příspěvku na školní rok 2018/2019,
jeho splatnost a způsob splatnosti
Návrh výše členského příspěvku:
Na školní rok 2018/2019 navrhujeme členský příspěvek ve výši 100,- Kč na žáka splatný do
30. 11. 2018 k rukám třídního učitele.

Ve Vítkově dne 13. 11. 2018

Ladislava Sobolová, předsedkyně

