
Zápis z porady Klubu rodičů
ze dne 11. února 2015

Přítomni:  Miloš Macek, Michaela Pěničková, Robert Dohnal, Romana 
Bursová, Jana Sýsová, Michaela Matějková, Magdalena Horáková, Kateřina 
Hobzová, Dana Sochorová, Lucie Simerová, Roman Kopecký, Julius Müller
Omluveni: Irena Nováková, Zuzana Kozáková, Vladimír Holzknecht, Čestmír 

Medek

Program:

1. Stav účtu a zpráva o výběru financí

2. Příspěvek na lyžařský kurs

3. Celková koncepce prezentace prací výtvarníků

4. Seznam pravidelně pořádaných akcí školy 

5. Podpora adaptačních kurzů

6. Odměny za mimořádné úspěchy studentů

7. Různé

Ad 1) 

Rodičovské příspěvky dosáhly v letošním školním roce částky 397 500 Kč 
(o 20 000 Kč více než v minulém roce). Stav účtu k 31. 1. 2015 činí 
669 605,31 Kč. Na pravidelné akce školy KR počítá s částkou 231 000 Kč.

Ad 2) 

Pan ředitel přednesl žádost o finanční příspěvek na lyžařský kurz studentce ze
sociálně slabší rodiny ve výši 2 500 Kč. Vzhledem k předloženým informacím 
a odhadovanému nákladu na lyžařský kurz (asi 6 000 Kč) KR jednomyslně 
schválil částku 3 500 Kč.

Ad 3) 

Pan ředitel přednesl upravenou žádost Mgr. Pavlíčka o příspěvek na 
prezentaci prací výtvarníků (výstava třídy 4.C Řád a chaos na Chvalském 
zámku v Horních Počernicích v červnu 2015) ve výši 25 000 Kč. Paní 
Pěničková navrhla, že škola zaplatí 5 000 Kč a KR 20 000 Kč (10 000 Kč 
pronájem prostor, 1 000 Kč instalační materiál, 1 500 Kč barvy, 2 000 Kč 



lepidla, 5 000 Kč akrylové barvy, 1 000 Kč fotografie, zbytek částky pak na 
látky, papíry apod.). KR tento návrh schválil jednomyslně.

Ad 4) 

Škola slíbený seznam pravidelných akcí nepředložila, protože plánovaný 
seznam je třeba v důsledku řady změn ještě dotvořit. KR zůstává u podpory 
pravidelných akcí odsouhlasených dne 17. 10. 2012, doplněný 11. 12. 2013. 

Ad 5) 

V červnu 2014 KR schválil per rollam příspěvek na adaptační kurz pro 
třídy 1.A a 1.C ve výši 14 000 Kč. Příspěvek hradil prodloužení kurzů o 1 den 
a vyrovnal tak podporu adaptačního kurzu 1.D. Protože se tato skutečnost 
v důsledku opomenutí neobjevila v žádném zápisu z jednání, KR opakovaným
hlasováním tuto žádost znovu jednomyslně schválil. Škola vypracuje zprávu 
vyhodnocující přínos prodloužení kurzů, na jejímž základě se KR rozhodne, 
zda bude tuto akci i nadále podporovat. 

Ad 6) 

KR jednomyslně odsouhlasil návrh odměňovat na konci školního roku 
studenty za mimořádné úspěchy při studiu a dalších aktivitách školy 
knižními poukázkami. Jednalo by se o 15 knižních poukázek v hodnotě 100 Kč
na třídu, tj. o poukázky v celkové hodnotě 27 000 Kč. Výběr oceněných 
studentů a výše jejich odměny by byla zcela na třídním učiteli.

Ad 7)

Diskuse o školní knihovně a jejích proměnách nevyústila v návrh, jak by 
KR mohl v této věci škole pomoci.

Z podnětu pana Müllera ze třídy 5.C došlo k diskuzi o počtu maturitních 
předmětů. Pan ředitel vysvětlil, proč byl počet předmětů navýšený na 5, a 
zmínil, že se o této úpravě ještě bude diskutovat. KR se shodl na názoru, že 
by jako dostačující viděl tradiční model maturity, tj. zkoušku ze 4 různých 
předmětů (dvou státních a dvou profilových, přičemž předměty by se neměly 
dublovat). Pan ředitel přislíbil, že názor rodičů takto vyjádřený bude při 
dalším rozhodování o podobě maturity brán v potaz. KR dal podnět panu 
Dohnalovi k otevření diskuze o počtu maturitních předmětů na školské radě 
dne 18. 2. 2015.

Příští porada KR bude dne 10. 6. 2015 v 17:30.

Zapsala Romana Bursová


