Zápis z plenární schůze RSG
20/11/2012
Program:
1.
Volba zástupců do HV RSG
2.
Přijetí nových členů RSG
3.
Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2013
4.
Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách RSG v roce 2013
5.
Další informace zástupců HV RSG ve třídách
__________________________________________________________________________________________
1. Volba zástupců do HV RSG
Všichni členové HV RSG mají dvouleté volební období. Z toho důvodu proběhly ve všech třídách volby zástupců
do hlavního výboru.
Usnesení:


Ve všech třídách byli navržení zástupci do HV RSG zvoleni.
Hlasování: pro návrh: 384

proti návrhu: 0

zdrželi: 2

2. Přijetí nových členů RSG
V souladu se stanovami podali písemnou přihlášku do RSG rodiče nových studentů 1A, 1PAB, kteří ještě nebyli
členy RSG. Seznam nových členů je uložen v kanceláři školy v dokumentaci RSG včetně přihlášek.
Usnesení:


Plenární schůze přijetí nových členů odsouhlasila.
Hlasování: pro návrh: 385

proti návrhu: 0

zdrželi: 0

3. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2013
Plenární schůze projednala ceník za ubytování na chatách v Rokytnici na kalendářní rok 2013
Usnesení:


Plenární schůze schválila pro rok 2013 ceník v podobě dle přílohy č.1 zápisu. Ceník je vyvěšen na
webových stránkách školy.
Hlasování: pro návrh: 372

proti návrhu: 1

zdrželi se nebo nehlasovali: 13

4. Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách RSG v roce 2013
Plenární schůze RSG projednala návrh výše mimořádného členského příspěvku pro děti, které budou využívat
během kurzů ubytování na chatách RSG.
Usnesení:


Plenární schůze RSG schválila mimořádný členský příspěvek ve výši 120,- Kč za každý den pobytu
dítěte na chatách RSG.
Hlasování: pro návrh: 373

proti návrhu:0

zdrželi: 13

5. Další informace zástupců HV RSG ve třídách
Zástupci HV RSG informovali ve třídách rodiče o:











výsledcích voleb v HV RSG (předsedkyně paní Follerová; místopředsedkyně paní Prášilová)
průběžném stavu hospodaření RSG od 1/1/2012 do 31/10/2012 a okomentovali příjmy a výdaje
RSG s výhledem do konce kalendářního roku
v souvislosti s tepelnými ztrátami v budově o již realizované pasportizaci oken ze strany města a
plánovaném postupném repasování oken od příštího roku
stavu Rokytnických chat (plánována oprava opěrné zdi)
registraci školy do projektu Rodiče vítáni
principech Nadačního fondu Gymnázia Nymburk
reprezentačním plese (9/3/2013)
zpracování výroční zprávy školy
informačních možnostech webových stránek školy a aplikace Bakaláři
vytvoření projektové dokumentace přístavby rizalitu a jeho plánované přístavbě

Zapsala:

Mgr. Ilona Drahotová

Ověřila:

Ing. Jana Follerová

Příloha č. 1
Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2013
ceny pro letní sezónu (květen – říjen)
děti členů RSG studující na GNbk
členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí
ceny pro zimní sezónu (listopad – duben)
děti členů RSG studující na GNbk
členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí
zapůjčení chaty pro školy a jiné organizace
v zimním období
v letním období
pronájem apartmánu v chatě čp. 102
zima
léto

Schváleno plenární schůzí RSG dne 20/11/2012

zdarma
(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)
120,- Kč
140,- Kč
160,- Kč
zdarma
(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)
140,- Kč
160,- Kč
180,- Kč
cena smluvní, nejméně však 6.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
cena smluvní, nejméně však 4.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
250,- Kč za lůžko
160,- Kč za lůžko

