Zápis z porady Klubu rodičů
ze dne 10. června 2015
Přítomni: Miloš Macek, Michaela Pěničková, Robert Dohnal, Romana Bursová,
Jana Sýsová, Vladimír Holzknecht, Magdalena Horáková, Kateřina Hobzová, Lucie
Simerová
Omluveni: Roman Kopecký, Irena Knapovská, Dana Sochorová
Program:
1. Stav účtu
2. Žádosti o příspěvky
3. Informace pana ředitele
4. Seznam akcí školou pravidelně pořádaných
5. Výroční zpráva za rok 2014
6. Informace o petici
7. Rozloučení s panem ředitelem
Ad 1)
Stav účtu k 31. 5. 2015 činí 565.468,08 Kč.
Výdaje: knižní poukázky (odměna pro studenty) – 27 000 Kč
účetnictví – 6000 Kč
příspěvek na exkurzi do Osvětimi a Krakova – 50 000 Kč
příspěvek na tisk školního časopisu – 7140 Kč
pronájem sálu v kině AERO – 4840 Kč
údržba automatů na vodu – 8644 Kč
Ad 2)
Paní Moravcová přednesla žádost o pokračování podpory nepovinné
matematiky ve školním roce 2015/2016 pro studenty 1.C a 1.D. Jedná se o 1
hodinu týdně pro dvě třídy na procvičení a opakování látky (procenta, zlomky
atp.). Po dohodě, že škola bude platit polovinu nákladů, byl návrh na příspěvek
8.000 Kč přijat většinou pěti hlasů.
Paní Pěničková přednesla žádost o příspěvek na tři nepovinné semináře –
chemie, ruského jazyka a francouzského jazyka pro sexty ve školním roce
2015/2016.
Klub rodičů odsouhlasil příspěvek do 50 000 Kč s podmínkou
minimálního počtu 5 studentů na seminář většinou pěti hlasů.

Pan ředitel přednesl žádost o příspěvek pro studentku, která by se jinak
nemohla ze sociálních důvodů účastnit třídního výletu, ve výši 1.200 Kč. Klub
rodičů tuto žádost přijal, navíc částku zvýšil o kapesné na 2.000 Kč. V této podobě
byla žádost schválena jednomyslně.
Paní Holanová požádala o příspěvek pro zájezd kvarty A do Drážďan. Protože
muselo být zaplaceno dřív, než byl příspěvek ve výši 5750 Kč hlasováním po
internetu odsouhlasen většinou 10 hlasů (proti 1 hlas), bylo jednomyslně
rozhodnuto, aby příspěvek třídní učitel využil na třídní výlet.
Paní Komardinová požádala o zaplacení dopravy primy D na seznamovací
kurs v Bavorsku, protože grant z MHMP pokrývající polovinu nákladů byl letos
zamítnut. Finanční podpora ve výši 20 960 Kč byla hlasováním po internetu
odsouhlasena jednomyslně.
Ad 3)
Pan ředitel informoval Klub rodičů o:
odstoupení od návrhu prodloužit adaptační kurzy tříd 1.A a 1.C o 1 den;
o využití finančního příspěvku na výstavu výtvarných prací na zámku
ve Chvalech. Vernisáž proběhla 9. 6. 2015.
Ad 4)
Škola slíbený seznam pravidelných akcí nepředložila, protože plánovaný
seznam s nástupem nového ředitele dozná řady změn. KR zůstává u podpory
pravidelných akcí odsouhlasených dne 17. 10. 2012, doplněný 11. 12. 2013.
Ad 5)
Pan Dohnal informoval o práci na výroční zprávě za rok 2014, paní Sýsová pak
o příjmech a výdajích za uplynulý rok.
Ad 6)
Paní Bursová a pan Dohnal informovali o probíhající petici za čtyři předměty
v povinné části maturitní zkoušky. Sběr podpisů by měl být ukončen k 30.
červnu 2015. (Výsledky viz příloha.)
Ad 7)
Klub rodičů se rozloučil s panem ředitelem Mackem, který skončí ve funkci ředitele
školy k 31. srpnu 2015.
Příští porada KR bude dne 21. 10. 2015 v 17:30.
Zapsala Romana Bursová

Příloha:

