Zápis ze zasedání správní rady a dozorčí rady Bonus,
o.p.s. při SOŠ Jindřichův Hradec dne 17. 4. 2015
Účast:
Za správní radu:
Z řad rodičů:
1.Ac p. Eva Neugebauerová
2.C
p. Jiří Opička
3.B
p. Lenka Saliová
3.C
p. Zdeňka Venkrbcová
Z řad pedagogů:
Ing. Věra Kopalová
Mgr. Magda Vokáčová
Mgr. Barbora Šamalová
Za dozorčí radu:
Bc. David Soukup
Ing. Blanka Přechová
Hosté:
Ředitelka Bonus o.p.s.: Mgr. Jitka Wirknerová
Ředitel školy: Mgr. Karel Chalupa
Nepřítomni: p.Marie Dvořáková z důvodu nemoci

Program zasedání:
1. Zápis do OR (Ing. Kopalová)
2. Výroční zpráva za rok 2013/14, pololetní zpráva 2014/15, zpráva DR (Ing.
Přechová)
3. Přehled pohybu finančních prostředků od posledního zasedání SR, bankovní
účet (Mgr. Vokáčová)
4. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků (Ing. Kopalová)
5. Činnost Bonusu o.p.s. - návrh úpravy dosavadních stanov - statutu (Ing.
Kopalová, Mgr. Vokáčová)
6. Různé
7. Závěr
Schválení programu jednání: Program byl všemi přítomnými schválen.
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Průběh jednání
1. Zápis do OR (Ing. Kopalová)
Ing. Kopalová podala informaci o průběhu zápisu do obchodního rejstříku.
2. Výroční zpráva za rok 2013/14, pololetní zpráva o hospodaření roku 2014/15,
zpráva DR (Ing. Přechová)
Ing. Přechová informovala přítomné o zasedání dozorčí rady Bonus o.p.s. ze dne
26. 2. 2015, při kterém proběhla kontrola hospodaření za období školního roku
2013/2014 a za první pololetí roku 2014/2015. Ke kontrole byly předloženy výroční
zprávy za rok 2013/2014 (2. pololetí) a také zpráva o výsledcích 1. pololetí
2014/2015. DR potvrzuje správnost údajů uvedených ve výroční zprávě za rok
2013/14 (2. pololetí) i výsledků hospodaření za 1. pololetí 2014/15.
Následovalo hlasování členů SR o schválení výroční zprávy za rok 2013/14
Výsledek hlasování: Výroční zpráva za rok 2013/14 schválena 7 hlasy (všichni
hlasovali pro schválení).
3. Přehled pohybu finančních prostředků od posledního zasedání SR, bankovní účet
Mgr. Vokáčová seznámila přítomné o pohybu peněžních prostředků od 1. 2. 2015.
Přítomnými byla projednávána otázka zřízení bankovního účtu a závěrem
doporučeno zjistit, jaké jsou možnosti zřízení a vedení transparentního bankovního
účtu u jednotlivých bank. S ohledem na budoucí potřebu je nutné založit
nízkonákladový, popř. bezplatný bankovní účet.
4. Žádosti o poskytnutí finančních prostředků
a) Mgr. J. Wirknerová – mat. soutěž Náboj Praha, proběhla dne 13. 3. 2015
- příspěvek na dopravu vlakem a stravné pro dvě pětičlenná družstva studentů
v celkové hodnotě 3 000,- Kč byl schválen jednomyslně (7 hlasů pro).
b) Mgr. Průšová, Mgr. Šulc – exkurze 4. A a 4. C, Adventní Vídeň se uskutečnila
15. 12. 2014
- exkurze se zúčastnilo 8 studentů ze 4. A a 1 student ze 4. C příspěvek na
studenta 250,- Kč, celkem žádáno o příspěvek (2000,- Kč pro 4. A. a 250,- Kč
pro 1 zúčastněného studenta ze 4. C, celkem 2 250,- Kč).
- žádost byla schválena (7 hlasů pro).
c) Mgr. Kalkusová – exkurze 3. B, plánována na červen 2015 v ČR
- žádáno o příspěvek ve výši 250,- Kč na studenta, při účasti 15 studentů,
celková částka příspěvku 3 700,-Kč byla jednomyslně (7 hlasů) schválena,
konečná výše částky bude vyplacena podle počtu zúčastněných studentů.
d) Mgr. Kalkusová – soutěž v psaní na klávesnici 1. ročník, červen 2015
- žádost o příspěvek na obědy a dopravu pro jednoho studenta 200,- Kč,
zúčastní se tři studenti ze školy. Požadovaná částka 600,- Kč byla všemi
schválena.
2

e) Mgr. Kalkusová – grafická soutěž, proběhla 4. 12. 2014
– žádost o příspěvek na startovné a ubytování pro studenta R. Koblížka z
2. C ve výši 600,- Kč byla schválena (7 hlasů pro).
f) Mgr. Kalkusová – soutěž v graf. předmětech, krajské kolo v Blatné
- žádost o příspěvek na proplacení stravného v celkové výši 186,- Kč
Žádost byla schválena všemi (7) hlasy.
g) Mgr. Němec – LVK 1. ročníky
- žádost o příspěvek ve výši 4000 Kč, tj. 250 Kč na účastníka, částka bude
vyplacena podle počtu zúčastněných studentů. Žádost byla schválena všemi
hlasy.
h) Mgr. Svobodová – soutěž Klokan, školní kolo proběhlo 20. 3. 2015
- soutěž proběhla ve dvou kategoriích - kategorie Student a kategorie Junior
- žádost o příspěvek na odměny pro první tři umístěné v každé kategorii,
celkem zažádáno o 1 000,- Kč.
Žádost byla schválena (7 hlasů pro).
5. Činnost Bonusu, o.p.s. - návrh úpravy dosavadních stanov - statutu
(Ing. Kopalová, Mgr. Vokáčová)
Ing. Kopalová předložila jednu z variant návrhu statutu činnosti Bonus, o.p.s.
vzhledem k potřebným změnám a úpravám v souvislosti s původním notářským
zápisem ze dne 27. 3. 2003 a stanovami.
Každý z členů si tyto návrhy prostuduje. Do příštího zasedání SR má
možnost se k nim vyjádřit, popř. navrhnou další. Na příštím zasedání může
proběhnout schválení.
6. Různé
a) Maturitní ples škol. rok 2015/16 – návrh, že v případě prodělku se studentům 4.
ročníku nebude proplácet příspěvek na exkurze. Tento návrh byl jednomyslně
schválen.
b) V případě prodělku maturitního plesu se studenti – maturanti mohou podílet na
jeho krytí polovinou částky prodělku a stejnou částkou se bude podílet i BONUS,
o. p. s. Návrh byl zatím ponechán ke zvážení a podle nastalé situace bude toto
řešeno na dalším zasedání.
c) Odměna ve formě jednorázového stipendia pro studenty s prospěchem do 1,8
(včetně) – částka 500 Kč, s platností od 2. pol. škol roku 2014/15. Návrh byl
všemi přítomnými schválen.
d) Na slavnostní předávání maturitních vysvědčení budou maturantům zakoupeny
květinové dary - schváleno.
e) Placení příspěvků - termíny pro školní rok 2015/16: do konce října, ve
výjimečných případech ve dvou splátkách, první do konce října, druhá splátka
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do konce 1. pololetí škol. roku (pro 4. ročníky platí termín do konce října). Toto
opatření bylo z důvodu organizace maturitního plesu jednomyslně schváleno.

7. Závěr – dle možností řešit otázku založení bankovního účtu – (Mgr. Wirknerová,
Mgr. Magda Vokáčová, Ing. Věra Kopalová), prostudování podkladů k vypracování
statutu, podání návrhů – úkol pro všechny zúčastněné.

Zapsala v Jindřichově Hradci dne 17. 4. 2015 Ing. Blanka Přechová.
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