Plenární schůze Sdružení rodičů a přátel Gymnázia
Tišnov, z. s. (dále jen SRPG Tišnov, z. s.)
Termín: 22.-23.11.2021 (provázeno schvalováním dokumentů-online)
Vzhledem k platnosti zák. 191/2020 Sb. (§19) ze dne 24. 4. 2020 proběhne jednání online formou.

Prezence: viz. prezenční listina (edookit, jiné písemné vyjádření s podpisem)
Hlasování proběhne o volbě:
1) Volební komise - složení
2) Členský příspěvek – výše na 2021-22 (400Kč zůstává nezměněno)
3) Schválení Zprávy kontrolní komise 2020-21, Návrhu na rozpočet 2021-22, Zpráva o
hospodaření 2020-2021
4) Plán práce SRPG Tišnov, z.s. 2021-2022
5) Potvrzení složení výboru SRPG Tišnov, z. s 2021-2022
6) Návrh usnesení, ověření zápisu a usnesení: B. Holubová, D. Kytnerová
1. Návrhová komise: navrhnuté složení: D. Kytnerová, B. Holubová, kontrola průběhu
hlasování a vyhodnocení výsledků
2. Členský příspěvek – výše na 2021-22 (400Kč zůstává nezměněno)
3. Schválení Zprávy kontrolní komise 2020-2021, Návrhu na rozpočet 2021-22, Zpráva o
hospodaření 2020-2021– všechny zprávy byly s předstihem zveřejněny na webových stránkách
Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace, Všechny tyto dokumenty tvoří samostatnou přílohu.
4. Plán práce SRPG Tišnov, z.s. 2021-2022
OBLAST ORGANIZAČNÍ A SPOLUPRÁCE S VEDENÍM ŠKOLY
a) Ve spolupráci s vedením školy organizovat třídní schůzky rodičů. Těchto se zúčastní třídní
důvěrníci SRPG Tišnov, z. s., kteří budou pravidelně informovat rodiče o činnosti výboru.
Připomínky rodičů budou předkládat na výborových schůzích k řešení.
b) Na výborových schůzích spolu s vedením školy spolupracovat při řešení problémů školy, řešit
připomínky rodičů.
OBLAST KULTURNĚ-SPOLEČENSKÁ, SPORTOVNÍ A FINANČNÍ
c) Výbor ve spolupráci s vedením školy zajistí pro studenty taneční kurzy včetně souvisejících
společensko - kulturních akcí dle situace a pokud to bude možné (přetrvávají mimořádná
opatření, je omezen společenský život, kulturní aktivity se ruší a termínově přesouvají). Výbor
vyzve členy spolku k aktivnímu zapojení se do příprav zmíněných akcí.
d) Výbor bude zajišťovat finanční pomoc vedení gymnázia při organizování lyžařského výcviku a
sportovních kurzů studentů a při dalších odborných, společenských a sportovních akcích (pokud
se tyto akce uskuteční)
e) Výbor zajistí finanční prostředky na finanční odměnu ve výši 3000,- Kč pro nejlepší maturanty a
bude také financovat knižní odměny pro nové absolventy gymnázia s vynikajícím prospěchem.

f) Výbor se bude nadále snažit získat finanční prostředky od sponzorů a z řad příznivců gymnázia.
5. Složení výboru SRPG Tišnov, z. s 2021-22

Dana Kytnerová
Ing. Daniela Šumberová
PhDr. Barbora Holubová
Ing. Jan Pekař
Jana Přidálková – pokladník (nevolená pozice)
složení kontrolní komise SRPG Tišnov, z.s. 2021-2022

Hana Zavřelová
Ing. Zora Cibulková
Jitka Bednářová
Zápis ověřil
PhDr. Barbora Holubová …………………………
Dana Kytnerová……………………………………

USNESENÍ Z PLENÁRNÍ SCHŮZE SRPG Tišnov, z. s. z 22.-23.11.2021
je/není schváleno – výsledek vyplyne z online schvalování
1) Volební komise – složení D. Kytnerová, B. Holubová
2) Členský příspěvek – výše na 2021-22 (400Kč na 1 rok /1 studenta - zůstává nezměněno)
3) Schváleno: Zpráva kontrolní komise 2020-21, Návrh na rozpočet 2021-22, Zpráva o
hospodaření 2020-2021
4) Je schválen předložený návrh Plánu práce SRPG Tišnov, z.s. 2021-2022 (finanční odměnu
pro nejlepší maturanty se zvyšuje na 3000Kč)

5) Je potvrzeno složení výboru SRPG Tišnov, z. s 2021-2022
*
Dana Kytnerová
*
Ing. Daniela Šumberová
*
PhDr. Barbora Holubová
*
Ing. Jan Pekař
*
Jana Přidálková - pokladník
složení kontrolní komise SRPG Tišnov, z.s. 2021-2022
*
Hana Zavřelová
*
Ing. Zora Cibulková
*
Jitka Bednářová

V Tišnově 23. 11. 2021
Ověřil:
PhDr. Barbora Holubová………………………
Dana Kytnerová………………………………..

