Pozvánka na Valnou hromadu Klubu rodičů a
přátel a pracovní setkání 17. října 2012
Milí členové a příznivci Klubu rodičů,

jak jsme vás informovali v zářijovém Krapáku, ve středu 17. října 2012 se v 17. hod. v salónku
cukrárny Smile v Bystrci (nám. 28. dubna 40) sejde Valná hromada sdružení. Srdečně zveme
všechny členy Klubu rodičů! Moc rádi přivítáme také všechny ostatní, které činnost Klubu rodičů zajímá! Na programu jednání je několik důležitých témat.

Připomeneme si dění ve sdružení od poslední schůze Valné hromady v říjnu 2011. Výbor předloží k odsouhlasení závěrečný účet a navrhne plán aktivit, rozpočet a výši členských příspěvků
na rok 2013.

Úkolem Valné hromady bude zvolit nový výbor. Chcete být svěžím vánkem, který výbor
provětrá a přinese nové nápady a energii? Moc se na vás těšíme! Přihlaste se do středy 17. října
do 12:00 hod. na info@krap32.cz nebo přímo na jednání Valné hromady před volbou nového
výboru. Děkujeme!
Prosíme i dosavadní členy výboru, aby vyjádřili svůj zájem o aktivní členství v Klubu. Neúčast
členů výboru na pracovních schůzkách velmi komplikuje rozhodování výboru sdružení.

Ihned po skončení jednání Valné hromady budou členové nového výboru a všichni další zájemci
pokračovat pracovní schůzkou. Bude se připravovat především Upíří stezka, ale k dispozici budou také aktuální zprávy ze stavby altánu.

Program Valné hromady a pracovního setkání 17. října 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prezence,
zahájení, program,
zpráva o činnosti,
zpráva o hospodaření,
kontrolní zpráva,
návrhy členů sdružení,
návrh výboru na změnu stanov sdružení,
plán akcí na školní rok 2012/2013,
návrh výboru na výši členských příspěvků,
rozpočet na rok 2013,
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• volby členů výboru na rok 2012/2013,
• diskuze.

Po ukončení Valné hromady následuje pracovní setkání výboru, členů sdružení a všech ostatních zájemců:
•
•
•
•
•

volba předsedy výboru a pokladníka,
altán – průběžná zpráva o stavu,
Upíří stezka listopad 2012,
žádosti o dotace a finanční dary na rok 2013,
příprava projektů na školní rok 2012/2013 – Upíří stezka, Mikulášský turnaj v deskových hrách, výtvarná soutěž, Polární noc II., Přírodní učebna – altán – II. etapa, Den
pro rodiny III, Bystromix,
• výběr členských příspěvků na třídních schůzkách 15. listopadu.
Michaela Lužová
předsedkyně Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32
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