
Zpráva o činnosti Klubu rodičů

za rok 2014

I v roce 2014 mohl Klub rodičů škole značně pomáhat, protože Klub díky příspěvkům

rodičů a přátel školy získal 397 500 Kč (přispělo přes 80 % rodičů), a mohl tak dále

přidělovat  finanční  prostředky  jak  na  pravidelně  podporované  akce,  tak  na  akce

a aktivity nové. (Přehled všech příjmů viz příloha 1.) Na konci roku jsme pak na účtu

přes všechny výdaje měli 669 605,31 Kč.

Na  žádost  pana  ředitele  byla  dokončena  výměna  šatnových  skříněk (po

zabezpečení šaten kamerovým systémem z prostředků Klubu rodičů v dřívějších letech

tak  byla  dokončena  jejich  modernizace).  Pokračovali  jsme  v podpoře  dějepisných

zájezdů  (Osvětim,  Terezín),  sportovních,  výtvarných  a  adaptačních  kurzů  i

studentských aktivit (školní časopis  Element, vánoční akademie, Halloween, pěvecký

sbor  Repetice).  Nově  bylo  odsouhlaseno  zavést  odměňování  studentů knižními

poukázkami  za dlouhodobé úspěchy v soutěžích a přispět na  doučování prim

v matematice (doučování  je  vedeno  stejnou  formou,  jako  je  veden  nepovinný

seminář).

Na jednáních jsme hodně debatovali o koncepčnosti spolupráce. Bylo dohodnuto (v

souladu s vytvořeným formulářem žádosti  o finanční příspěvek),  že každá žádost o

příspěvek bude projednána nejprve s ředitelem a s ekonomkou školy a teprve poté

předložena  k projednání  Klubu  rodičů.  Zároveň  Klub  vznesl  požadavek,  aby  škola

vypracovala  seznam  pravidelně  pořádaných  akcí a  aby  pan  ředitel  předložil

koncepční  plán  rozvoje  školy jako  podklad  pro  diskusi,  jak efektivněji  nakládat

s penězi Klubu rodičů.

Během roku pokročila i práce na záměru vytvořit  systém nepovinných předmětů

připravujících studenty na přijímací zkoušky z oborů, pro něž nebyly otevřeny povinně

volitelné předměty.  Protože tento záměr si vyžádal rozsáhlé diskuse pedagogického

sboru a změny ve školním vzdělávacím programu, první předměty budou otevřeny až

ve školním roce 2015 – 2016.



Příloha 1

Příjmy 

Členské příspěvky 405 500 Kč

Úroky z bankovního účtu 153 Kč

Celkem 405 653 Kč



Příloha 2

Výdaje

Exkurze do Terezína – kvarta D 3 900 Kč

Seminář o holocaustu v Terezíně (dvoudenní) – kvarta C 4 820 Kč

Zájezd do Osvětimi a Krakova (výběrový zájezd pro 

maturanty)

50 000 Kč

Lyžařské výcvikové kurzy – tercie 15 000 Kč

Sportovní kurz 5 000 Kč

Krajinářský kurz 5 000 Kč

Údržba automatů na pitnou vodu 17 685 Kč

Maturitní ples 50 000 Kč

Školní časopis Element 7 140 Kč

Školní akademie (vánoční) 4 840 Kč

Ubytování německých učitelů 14 000 Kč

Halloween 4 387 Kč

Šatnové dvojskříňky (82 ks) 164 000 Kč

Výstava v kapli Sv. Máří Magdaleny 2 000 Kč

Příspěvek na soustředění pěveckého sboru Repetice 5 000 Kč

Knižní poukázky (odměna pro studenty) 1000 Kč

Účetnictví 6000 Kč

Bankovní poplatky 1504 Kč

Adaptační kurzy prim 17 700 Kč



Ostatní 130 Kč

Celkem 379 106 Kč
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