Zápis z jednání Klubu rodičů
ze dne 11. prosince 2013
Přítomni: Miloš Macek, Čestmír Medek, Robert Dohnal, Kateřina Hobzová, Dana
Sochorová, Zuzana Kozáková, Jana Sýsová, Vladimír Holzknecht, Romana Bursová,
Magdalena Horáková
Omluveni: Michaela Matějková, Zuzana Víchová, Lucie Simerová
Program:
1. Doplnění klubu rodičů o nové členy
2. Potvrzení nového předsedy Klubu rodičů
3. Ekonomika - stav účtu
4. Různé
Ad 1) Uvítání nových přítomných členů KR, zástupců tříd prim.
Ad 2) Všemi hlasy přijato usnesení, aby se novým výkonným předsedou
KRGNP stal Mgr. Robert Dohnal. Pan ředitel poděkoval Ing. Medkovi za
jeho práci a vyjádřil podporu Mgr. Dohnalovi.
Ad 3) Rodičovské příspěvky ve školním roce 2013/2014 dosáhly celkové částky
370.000 Kč. Stav účtu činí 826.000 Kč. KR počítá s částkou 221.000 na pravidelné
akce školy.
Ad 4)
a) Informace pana Dohnala z Rady školy ze dne 9. 12. 2013
1. Přednesení žádosti o finanční podporu KR pro adaptační kurz prim. Klub rodičů
přijímá záměr podpořit finančně adaptační kurzy prim ve šk. roce 2014/2015
jednohlasně.
2. Přednesení žádosti o finanční podporu výjezdního zasedání pro pedagogy
gymnázia s kurzy o specifických poruchách učení, syndromu vyhoření, řešení šikany
v třídním kolektivu atd. Klub rodičů schvaluje záměr podpořit DVPP ve smyslu
předběžné žádosti Rady školy jednohlasně a vyzývá ji ke konkretizaci projektu .
Na návrh pana Dohnala KR žádá Radu školy, aby podala návrh na vytvoření
nepovinných předmětů připravujících studenty na přijímací zkoušky především
z oborů, pro něž nebyly vytvořeny povinně volitelné předměty.
b) Informace pana ředitele
Přednesení žádostí o finanční příspěvky školnímu pěveckému sboru Repetice.
Příspěvek na pronájem sálu na koncert - odsouhlaseno 2.500 Kč. Příspěvek na
soustředění, pronájem sálu v Klánovicích - odsouhlaseno 1.440 Kč.
Přednesení žádosti o nákup posilovacího stroje. Nákup posilovacího stroje do
tělocvičny podle výběru vyučujících TV odsouhlasen do částky 30.000 Kč.

Předložení faktur na proplacení za seminář v Terezíně pro kvartu D 3.872 Kč,
dvoudenní seminář v Terezíně pro kvartu C 4.928 Kč, první etapu výměny šatních
skříněk na 100.000 Kč za 50 dvojskříněk, nákup hodin do tříd na 28.750 za 50 ks,
zájezd do Osvětimi 47.652 Kč.
c) Dále
Klub rodičů jednomyslně souhlasil se zařazením Halloweenu
podporovaných pravidelných akcí školy s příspěvkem do 10.000 Kč.

do

finančně

KR opětovně shledal, že na školních webových stránkách není prezentována finanční
podpora, kterou KR přispívá na akce školy.
KR vznesl požadavek na proplácení příspěvku na pravidelnou akci školy
organizátorům z provozní zálohy, a ne dodatečně rodičům až po vyúčtování akce.
Byly zkontrolovány položky k proplacení za kalendářní rok 2013. Pan ředitel dodá KR
fakturu za výstavu v Jazzové sekci v červnu 2013 a protokol Policie ČR o odcizení
provozní zálohy z trezoru školy v době letních prázdnin.

Příští porada KR se bude konat 12. února 2014 v 17.30.

Zapsala Romana Bursová

