
   

 

Zápis z Valné hromady

Občanského sdružení rodičů a přátel 3. ZŠ v Kolíně

Sídlo sdružení:  Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín

 

1. Termín konání valné hromady:             8.1.2009

2. Místo konání valné hromady:               ŠJ,Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín

3. Program:     -          Zahájení, informace o hospodaření o.s. – MUDr. Alice Žertová

-          Příspěvek  ředitelky školy – Mgr. Irena Kaurová

-          Informace o občanském sdružení – MUDr. Michaela Zugarová

-          Odsouhlasení změny stanov občanského sdružení

-          Volba předsedu, místopředsedu, hospodáře

-          Volba kontrolního výboru

-          Diskuse

-          Usnesení

-          Závěr

 

Zahájení, informace o hospodaření o.s. – MUDr. Alice Žertová 

Schůzi valné hromady otevřela, přivítala všechny přítomné a dál vedla stávající předsedkyně MUDr. Alice Žertová. Dále informovala přítomné o použití vybraných příspěvků a hospodaření s finančními prostředky, které má ve své úschově. Část prostředků byla
využita na aktivity školy dle předložených požadavků( výzdoba školy, zakoupení pomůcek do dislektických tříd, příspěvek na stravu žákům – návštěva europarlamentu ve Štrasburku) a zůstatek zůstal v úschově. Po odsouhlasení změn stanov bude zřízený účet na
který budou uloženy dané prostředky. Zpráva o hospodaření viz. příloha.

 Příspěvek  ředitelky školy – Mgr. Irena Kaurová 

Schůzi valné hromady navštívila paní ředitelka školy Mgr. Irena Kaurová, ve svém příspěvku informovala přítomné o organizaci, náplni školy a výsledcích proběhlé školní inspekce. Poděkovala členům občanského sdružení za jejích práci a finanční výpomoc, která
byla poskytnuta na školní aktivity. Na závěr popřála mnoho zdaru do další činnosti a zdárné rozšíření členské základny.

Informace o občanském sdružení – MUDr. Zugarová

Všechny přítomné členy občanského sdružení  obeznámila MUDr. Michaela Zugarová s chodem a praxí sdružení při Kolínském Gymnáziu kde je předsedkyní. Vzhledem ke krátkodobému trvání našeho sdružení byly tyto informace podnětné např. organizační
struktura, hospodaření s vybranými prostředky, spolupráce se školou.

Odsouhlasení změny stanov občanského sdružení 

Na schůzce  pracovního výboru OSRP3.ZŠ v Kolíně konané dne 27.11. 2008 byla navrhnutá změna počtu členů výkonného výboru nyní tříčlenného na vícečlenný tvořený volenými zástupci každé třídy. Dle tohoto požadavku se upravili i stanovy občanského
sdružení a následné přeložili valné hromadě k odsouhlasení:

 

Původní znění stanov občanského sdružení:

7. Výbor

Výbor je trojčlenný, volený na začátku školního roku, nejpozději v den konání třídních schůzek a to zástupci rodičů nezletilých žáků jednotlivých tříd. Rodiče z každé třídy volí jednoho zástupce nezletilých žáků

Nové znění:

7. Výbor

-   Výbor je volený na začátku školního roku, nejpozději v den konání třídních schůzek zástupci nezletilých žáků (rodiči). V každé třídě je volen jeden zástupce této třídy a ten se dnem zvolení stává členem výboru.

-   Volba výboru nebo jeho jednotlivých členů je platná nadpoloviční většinou hlasujících (alter. většinou) přítomných zástupců rodičů z jednotlivých tříd.

 

Nové znění bylo odsouhlaseno 100% hlasy přítomných členů občanského sdružení, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Volba předsedu, místopředsedu, hospodáře

Na schůzce  pracovního výboru OSRP3.ZŠ v Kolíně konané dne 27.11. 2008 byl vypracován návrh na kandidáty:

-     předseda výkonného výboru občanského sdružení : paní Eva Koubská Berilová

-     místopředseda výkonného výboru občanského sdružení : pán Neumann

-     hospodář občanského sdružení: MUDr. Alice Žertová

 

Tato kandidátka byla předložená valné hromadě s volením každého kandidáta zvlášť a to následně:

Volba předsedy výkonného výboru občanského sdružení : paní Eva Koubská Berilová
Schváleno 100% hlasy přítomných členů občanského sdružení, nikdo se nezdržel hlasování.
 
Volba místopředsedy výkonného výboru občanského sdružení : pán Neumann
Schváleno 100% hlasy přítomných členů občanského sdružení, nikdo se nezdržel hlasování.
 
Volba hospodáře občanského sdružení: MUDr. Alice Žertová
Schváleno 100% hlasy přítomných členů občanského sdružení, nikdo se nezdržel hlasování.

 

Volba kontrolního výboru

Na schůzce  pracovního výboru OSRP3.ZŠ v Kolíně konané dne 27.11. 2008 byl vypracován návrh na kandidáty kontrolního výboru: paní Hlavatá, paní Zugarová, paní Hervertová 

Tato kandidátka byla předložená valné hromadě s volením jako celek a to následně:
Volba kontrolního výboru: paní Hlavatá, paní Zugarová, paní Hervertová

Schváleno 100% hlasy přítomných členů občanského sdružení, nikdo se nezdržel hlasování.

 
Diskuse

Přednesení nových podnětných návrhu na zviditelnění existence občanského sdružení, motivace a nábor nových členů s řad rodičů a způsob získávání dotačních prostředků ( stránky na webu školy, text ve školních novinách, objasnění činnosti na rodičovských
schůzkách).

V rámci diskuse byla dohodnutá a následně odsouhlasená min. výška členského příspěvku  150 Kč/ na  rodinu. Výše jednotlivých sponzorských darů nebyla určena.

 

Usnesení

Valná hromada přijala následné usnesení:

Na dnešní valné hromadě byla odsouhlasena změna stanov občanského sdružení, zvolení zástupci výkonného výboru a to předseda, místopředseda, hospodář a kontrolní výbor. Oznámení o změně stanov bude zasláno zřizovateli a to do 14 dni od konání valné
hromady. Termín konání další valné hromady určí výkonný výbor a obeznámí s ním členskou základnu. Termín zasedání výkonného výboru je stanoven na čtvrtek 16.dubna 2009 od 16.30 hod. místo konání: Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, 280 02
Kolín

 

Závěr

Schůzi valné hromady ukončila a poděkovala všem přítomným za účast MUDr. Alice Žertová.

  

V Kolíně 8.1.2009                                  pí. Koubská
                                                   předseda výkonného výboru

                         občanského sdružení

 

  


