Zápis ze zasedání Správní rady a Dozorčí rady
BONUS o. p. s. při SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci,
konané dne 22. listopadu 2013
________________________________________________________________
Přítomni:
Správní rada:
1. B nezvolila zástupce
1. C Jiří Opička
2. C Zdeňka Venkrbcová
3. A Dana Dúšková
3. B nezvolila zástupce
3. C nezvolila zástupce
4. B nezvolila zástupce
Mgr. Wirknerová Jitka – účetnictví
Vyučující
Vyučující
Ing. Šafránková Marie – agenda
Dozorčí rada:
Vyučující
Vyučující
Vyučující

Mgr. Průšová Růžena
Mgr. Šamalová Barbora
Mgr. Eliška Svobodová

Nepřítomni:
4. C Mgr. Rážová Jaroslava
Vychovatel Jahoda Martin

Omluveni:
2. B
4. A

Jana Mitasová
Mgr. Dana Hanusová
Křičková Vlasta

Počet zúčastněných: 7
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Program:
- doplnění členů
- projednání žádostí
- plnění činnosti
- kontrola příjmů a výdajů
- čerpání příspěvků
- projednání žádostí o příspěvky
schválení programu:
pro:
6x
proti:
0x
zdržel se:
0x
Byl zvolen jeden nový člen – zástupci třídy 1. C pan Jiří Opička.

1. Plnění programu
Program zasedání byl schválen.
pro:
9x
proti:
0x
zdržel se:
0x
Třídní učitelé budou informovat o změnách financování maturitních plesů. Příspěvek bude
proplácen na základně předložených účetních dokladů (faktura, pokladní doklad), tím budou
propláceny veškeré výdaje související s plesem, ale z toho důvodu budou tržby (vstupenky,
tombola apod.) příjmem BONUSu. Ostatní zůstává stejné.
Pro další rok zůstává příspěvek do BONUSu 500,-- Kč na studenta za příslušný školní rok.
2. Zpráva Dozorčí rady o čerpání finančních prostředků od posledního zasedání a
seznámení s výsledkem hospodaření.
Přednesla Mgr. Wirknerová.
hospodaření:
kontrola výdajů:
- maturitní plesy:
- stipendia:
- exkurze:
- ostatní výdaje:

26.086,17.000,23.500,3.900,-

3. Žádosti o poskytnutí příspěvku
01/13 Mgr. Kalkusová – soutěž v psaní na klávesnici pro 2. ročníky – Zaviačič (VOŠ
Domažlice), 22. – 23. 10. – žádost pro 3 účastnící se studenty na stravné 157,-/os. a
ubytování 200,-/os., celkem 1071,- Kč. Příspěvek bude poskytnut na základě
předloženého paragonu.
pro:
7x
proti:
0x
zdržel se:
0x
2

02/13 Mgr. Kalkusová – 19. ročník soutěže: Zpracování textu s mezinárodní účastí, Hodonín.
Žádost o příspěvek na úhradu stravného a nákladů na ubytování pro tři studenty v celkové
hodnotě 1.845,- (stravné 645,- Kč, ubytování 1200,- Kč). Příspěvek bude poskytnut na
základě předloženého paragonu.
pro:
7x
proti:
0x
zdržel se:
0x
03/13 Mgr. Kalkusová – žádost o příspěvek na exkurzi třídy 2. B – 250,-/os. Celkem 13
studentů
pro:
0x
proti:
5x
zdržel se:
2x
Příspěvek byl zamítnut z důvodu dřívějšího čerpání pro třídu 2.B.
04/13 4. C – Mgr. Vokáčová – příspěvek na dopravu na exkurzi do Prahy, která proběhne
26. listopadu 2013: 250,-/os. (přesná částka bude upřesněna dle přesného počtu
účastnících se studentů)
pro:
5x
proti:
0x
zdržel se:
2x
05/13 3. B – Mgr. Wirknerová – příspěvek na dopravu na exkurzi do Jihlavy, která proběhla
v červnu 2013: 250,-/os.
pro:
5x
proti:
0x
zdržel se:
2x
06/13 Ing. Konrád – odměna studentům, kteří pomáhali ve svém volném čase o víkendu při
pořádání výstavy modelů železnic a DOD. Celkem odměna připadne devíti studentů,
z nichž každému bude proplacen příspěvek 200,- Kč na základě předložené účtenky za
zakoupenou věc.
pro:
5x
proti:
0x
zdržel se:
2x

Organizace:
Na další zasedání Bonus o. p. s. je nutné zajistit účast advokáta z důvodu výměny členů
organizace. Je třeba, aby si nově příchozí zajistili:
- ověřený podpis
- výpis z rejstříku trestů

Ing. Marie Šafránková
__________________
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