
Schůze Klubu rodičů, SOŠCL Praha 6 – Ruzyně, dne 17.03.2015

přítomni:

1.AOP – p. Čermáková
2.COP – p. Tomová
3.EM – p. Bělohlávek
3.BOP – p. Rybníček
2.BOP – p. Mašková
3.LM – p. Malá
4.LM – p. Staszková
2.AOP – p. Foitlová
3.BOP – p. Skarabella
3.AOP – p. Mindlová

za školu – p. Srpová 

Schůze zahájena v 16:35 hod
 
1. Poděkování paní ředitelky Mgr. Pávičkové za dořešení situace s paní Vajsejtlovou.  

2. Vyúčtování za rok 2014 – panem Medkem předloženo vyúčtování
    Veškeré dluhy byly uhrazeny, stav účtu ke dni 17.03.2015 – 412.155,77 Kč
     Kompletní vyúčtování za rok 2014 bude předloženo po odevzdání daňového přiznání.

3. Předložen návrh na převod vybraného zvýšeného příspěvku Klubu rodičů z roku 2014/15 na školní rok 2015/16 a vrácení 
mimořádného vkladu, vybraného před koncem školního roku 2013/14 (dle jmenného seznamu): NÁVRH ODSOUHLASEN
     Hlasovalo pro:  11x
     Hlasovalo proti: 0x
     Zdržen hlasování: 0x

4. Předložen návrh na zvýšení příspěvku pro rok 2015/2016
    Navrhovaná částka od roku 2015 – 750,- Kč  NÁVRH ODSOUHLASEN
    Hlasovalo pro: 10x  
    Hlasovalo proti: 0x
    Zdržen hlasování: 1x

5. Neuhrazení poplatku Klubu rodičů za školní rok 2014/2015:
    Návrh na sepsání dopisu, aby byli rodiče informováni o situaci a zaslán odkaz na webové stránky
    školy. 

6. Předložení návrhu školy na čerpání finančních prostředků z Klubu rodičů pro kalendářní rok
    2015 v celkové výši 37.500 Kč – NÁVRH ODSOUHLASEN.
    Hlasovalo pro: 10x
    Hlasovalo proti: 0x
    Zdržen hlasování: 1x 

7. Příprava přihlášek pro rodiče nastupujících 1. ročníků. Budou předloženy na rodičovské schůzce v červnu 2015.

8. Skartace neprodaných vstupenek z plesu – p. Malá

9. Návrh na odměnu ve formě poukázek v hodnotě 3.000,- Kč za pomoc při organizaci maturitního
    plesu pro paní učitelku ing. Turečková, pana učitele ing. Paška, paní zástupkyni Srpovou:
    Hlasovalo pro: 11x
    Hlasovalo proti: 0x
    Zdrženo hlasování: 0x

    NÁVRH ODSOUHLASEN

Zápis sepsala p. Mašková, v.r.

Konec schůze: 17:50 


