Informace o činnosti OS a prosba o pomoc a spolupráci
1. Proč se stát členem OS rodičů a příznivců G8MB:
– finanční pomoc škole a dětem (akce, pomůcky, zlepšení prostředí
školy, podpora motivace ke studiu apod.)
– aktivní spolupráce rodičů se školou zejména formou sponzoringu
– na většině škol OS již léta fungují ke všeobecnému prospěchu školy,
dětí i rodičů a členskou základnu tvoří prakticky všichni rodiče dětí a
úhrada členského příspěvku pro většinu rodičů není problém (na naší
škole tvoří členskou základnu pouze 1/3 rodičů
2. Jak je možno provést platbu:
- každý žák má přidělen VS (dostupný na stránkách školy), který je po
celou dobu studia neměnný
- výše příspěvku je 400,- Kč na školní rok za studenta, platbu je možno
rozdělit po 200,- Kč za pololetí
- * z této částky zůstane třídě k dispozici 50,- Kč za každého platícího
studenta
- platbu je možno provést v hotovosti na třídní schůzce nebo
bezhotovostně úhradou na účet č. 244477649/0300, VS uvést číslo
studenta
3. Na co jsme již přispěli:
- knižní poukázky – odměny pro nejlepší studenty na konci školního
roku – celkem 6 600,- Kč
- učební pomůcky + PC do fyziky 11 045,- Kč
- cestovné a startovné na soutěže- celkem 8 897,- Kč
- odborná literatura, učebnice – celkem 1 171,- Kč
- příspěvek na učebnice pro studenta v tíživé životní situaci 1 500,- Kč
- 14 kusů laviček, které jsou umístěny na chodbách školy před odborné
učebny 25 400,- Kč
- Časopis „Školník“ březen+červen 14 760,- Kč, od 1.9.2012 se již
našel sponzor
- Nové sítě pro školní hřiště 7775,- Kč ( nyní byla zaplacena zálohová
faktura, montáž bude provedena ve 2.pololetí)
4. Co bychom chtěli zlepšit:
- najít vnitřní a venkovní prostor pro odpočinek dětí o přestávkách a
vybavit jej

- přispět na rekonstrukci hřiště
- přispět na modernizaci a vybavení odborných učeben
- trvale se snažit rozšířit členskou základnu OS a najít případné
sponzory školy
5. Co myslíte, že na našem gymnáziu nejvíce chybí, jak motivovat více
rodičů ke spolupráci a finanční podpoře školy pro zlepšení prostředí
našich dětí
6. Návrhy, diskuse:

