Zápis z porady Klubu rodičů
ze dne 18. června 2014
Přítomni: Miloš Macek, Robert Dohnal, Magdalena Horáková, Kateřina Hobzová,
Romana Bursová
Omluveni: Jana Sýsová, Michaela Matějková, Dana Sochorová, Irena Nováková,
Vladimír Holzknecht, Zuzana Kozáková
Program:
1. Ekonomika
2. Informace ze schůzky Rady školy (zejména o tématu Koncepční záměry
rozvoje školy a zapojení Klubu rodičů a o tématu nepovinných seminářů)
3. Zásady žádosti o příspěvek Klubu rodičů
4. Příspěvky na výjezdní zasedání pedagogů a dopravu pro sbor Repetice
5. Různé
Ad 1)
Stav účtu ke dni 31. 5. 2014 je 612 233 Kč. V pokladně je 19 000 Kč.
Úhrady faktur Gymnázia Pražačka (pan Dohnal) :
příspěvek na lyžařský výcvikový kurz Erlebaška – 5 000 Kč;
příspěvek na lyžařský výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou – 5 000 Kč;
příspěvek na ubytování německých pedagogů (výměny Schwäbisch a
Bornheim) – 14 000 Kč;
příspěvek na sportovní kurz Lipno – 5 000 Kč;
příspěvek na krajinářský výtvarný kurz – 5 000 Kč;
příspěvek na maturitní ples gymnázia – 50 000 Kč;
údržba automatů na vodu – 9 041 Kč;
doprava na exkurzi Lágr Vojna – 14 520 Kč;
pořízení 82 ks šatních dvojskříněk – 164 000 Kč;
vedení účetnictví (1-12/2013) – 6 000 Kč.
Ad 2)
a) Pan Dohnal informoval o schůzce Rady školy ze dne 14. 5. 2014, kde se
diskutovalo o záměrech rozvoje školy a o možnostech zapojení Klubu rodičů. KR pro
dlouhodobé plánování finanční podpory vznesl požadavek na písemné předložení
koncepčního záměru rozvoje školy. Pan ředitel přislíbil, že koncepční záměr předloží
Radě školy do půl roku.

b) Pan ředitel se obrátil na KR se žádostí finančně podpořit:


nepovinné semináře (umožňující lépe se připravit na přijímačky či na
vysokoškolské studium) formou odměny pro vyučující (cca 7 000 Kč za školní
rok; učitel by byl placen podle odučených hodin, v obdobné výši, jako je
placen za povinně volitelné semináře). Podmínkou KR je celoroční účast
minimálně 5 studentů. Pan ředitel předpokládá, že pro začátek by v novém
školním roce mohly být otevřeny dva až tři semináře. O podpoře konkrétních
seminářů bude hlasováno na začátku roku per-rollam;



doučování prim v matematice, protože do gymnázia přicházejí žáci
s různými úrovněmi znalostí, často i základní látku neumějí, což negativně
ovlivňuje studium matematiky a fyziky. Podmínkou KR pro doučování
matematiky (z vyjádření pana ředitele víceméně povinné pro všechny
primány) by bylo předložení učebního plánu doučování a dodržení zásady, že
plán nebude obsahovat novou látku, již se studenti ještě neučili, ani že
doučování nebude důvodem pro rychlejší probírání nových látek (z vyššího
ročníku) na standardních hodinách matematiky. Pan ředitel slíbil písemný
obsah doučování předložit a KR zajistit nestranné posouzení. Na doučování by
pak bylo přispíváno stejně jako na nepovinné semináře.

Ad 3)
Paní Horáková a paní Bursová do příští porady vytvoří formulář žádosti o finanční
příspěvek od KR pro zveřejnění na webu školy.
Ad 4)
Příspěvek na výjezdní zasedání pedagogů nebyl předložen.
Pěveckému sboru Repetice byl proplacen příspěvek 5 000 Kč na soustředění v Ledči
nad Sázavou. (Žádost podaná 27. 5. 2014 byla odsouhlasena per-rollam.)
Ad 5)
Pan ředitel požádal o finanční příspěvek na:


prodloužení adaptačního kurzu pro třídy A a C, které ho dosud měly
kratší než třída D, o jeden den. Jednalo by se o 18 000 Kč (300 Kč na žáka).
Bude hlasováno per-rollam;



školní časopis vedený prof. Libou. Předloženou nabídku PRESS Klubu KR
odmítl (12 000 Kč na pololetí za proškolení pedagoga a za 3 x 50 ks
čtyřstránkového výtisku). KR navrhl využít dosavadní způsob podpory školního
časopisu (platíme vytištění čísla pro vesměs všechny studenty gymnázia),
případně vytvořit kroužek žurnalistiky vedený prof. Libou, který by byl
financován jako nepovinný seminář;



zaplacení fototisku pro výstavu kvarty C v galerii pod kaplí sv. Maří
Magdaleny na pražském nábřeží ve výši 1 815 Kč. KR bude hlasovat perrollam;



odměnu dvěma studentům za dlouhodobé úspěchy v soutěžích. Bylo
odsouhlaseno s tím, že paní Horáková zajistí poukázky na nákup knih Paláce
knih Luxor. (Na příští poradě bude prodiskutováno, zda by se odměny za

mimořádné úspěchy nemohly každoročně opakovat.)
Pan Dohnal vyzval k zamyšlení, zdali bychom neměli stanovit maximální částku
pro podporování jednoho kroužku. Členové KR se shodli, že to prozatím není
nutné.
Pan Dohnal informoval KR o rozšíření podpisového práva k účtu KR pro paní
Horákovou, jak bylo na minulém jednání Klubu rodičů dohodnuto.
Příští porada KR se bude konat 22. října 2014 v 17:30.
Zapsala Romana Bursová

