
Zápis z porady Klubu rodičů

ze dne 17. února 2016

Přítomni: Michaela Pěničková, Robert Dohnal, Vladimír Holzknecht, Jana Sýsová,
Magdalena Horáková, Dana Sochorová, Roman Kopecký

Omluveni:  Martin Kašpar, Romana Bursová, Irena Knapovská, Lucie Simerová,
Kateřina Hobzová

Odstoupil: Čestmír Medek

Program:

1. Stav účtu, výdaje 

2. Žádosti o příspěvky

3. Úpravy seznamu pravidelně proplácených akcí

4. Úprava stanov podle nového občanského zákoníku

5. Různé

Ad 1) 

Rodičovské příspěvky dosáhly v letošním školním roce částky 418 800 Kč (o
21 300 Kč více než v minulém roce). Stav účtu k 31. 1. 2015 činí  592 276,94
Kč. Pan ředitel Kašpar Klub rodičů písemně informoval, že studentů je na škole
502,  z toho sourozeneckých dvojic 12:  rodičovské příspěvky proto mohly letos
dosáhnout výše 490 000 Kč. (Úhrnem tedy přispělo 85 % rodičů.) 

Úhrady faktur:
trička pro sbor: 4937 Kč
Aero: předvánoční besídka: 4840 Kč
nábytek do učebny NJ: 107 797 Kč
Terezín dvoudenní (jízdné): 5100 Kč
Terezín (jízdné): 7947 Kč
Osvětim, Krakow: 50 000 Kč
doprava Heidmühle: 20 960 Kč
exkurze Vojna (doprava): 28 400 Kč
nepovinná matematika: 18 821 Kč
výstava Chvaletická tvrz: 15 030 Kč
sportovní kurs: 5000 Kč
oprava automatu na vodu: 975 Kč
údržba automatu na vodu: 8779 Kč
tisk časopisu: 4816 Kč
ubytování něm. učitelů (výměna): 7000 Kč (+ 7000 Kč hotově)
Drážďany: 20 000 Kč
LVVK Pec pod Sněžkou: 5000 Kč
lyžařský výcvikový kurs Erlebach 1: 5000 Kč



Erlebach 2: 5000 Kč
Výtvarný kurs Varvažov: 5000 Kč

Ad 2) 

Před koncem školního roku byly jednomyslně schváleny (per rollam) tyto žádosti
o příspěvky:

na  tři  nepovinné semináře pro  sexty  do výše  50 000 Kč  s  podmínkou
minimálního počtu 5 studentů na seminář;

na nákup chemikálií pro biologicko-chemické kroužky ve výši 3000 Kč;

na pořízení triček pro pěvecký sbor ve výši 3000 Kč;

na lyžařský kurz studentce ze sociálně slabší rodiny ve výši 3 000 Kč (50 %
ceny kurzu).

Paní Horáková připomněla, že před několika lety (za předsednictví pana Medka)
byl schválen každoroční příspěvek na obnovu knižního fondu školní knihovny
ve výši (asi) 5000 Kč. Paní Pěničková následně KR informovala, že paní učitelka
Emanovská  připravuje  rekonstrukci  celé  knihovny  a  součástí  bude  i  plán,  jak
knižní  fond  obnovovat.  Z následné  diskuse  vyplynulo,  že  KR  je  ochoten
rekonstrukci knihovny výrazně podpořit.

Paní Pěničková informovala KR o plánovaném kroužku robotiky. Žádost o nákup
základní „robotické“ sady pro fyziku bude případně konkretizována.

Ad 3) 

Seznam pravidelně proplácených akcí byl upraven takto:

jednomyslně byl vyškrtnut příspěvek na organizaci maturitního plesu;

jednomyslně  byl  přidán  nákup  knižních  poukázek jako  odměna  pro
mimořádně úspěšné studenty ve výši 27 000 Kč (270 poukázek po 100 Kč;
15  na  jednu  třídu).  O konkrétních  odměnách  rozhodnou  třídní,  kteří  pak
předloží seznam, kdo byl odměněn kolika poukázkami;

jednomyslně  byl  přidán  příspěvek  na každoroční  prezentaci  prací
výtvarníků  třídy 4. C v maximální  výši  20 000  Kč.  (Příspěvek  by  měl
pokrývat  reálné  náklady  a odvíjet  se  od  částky  za  pronájem  výstavních
prostor.)

Ad 4)

Pan Dohnal navrhl, aby v důsledku nového občanského zákoníku byly upraveny
stanovy Klubu rodičů. 

Ad 5) 



Paní Horáková přislíbila, že ve spolupráci s paní Pěničkovou a panem ředitelem
dotvoří  definitivní  formulář  žádosti  o  příspěvek,  který  bude  vyvěšen  na
stránkách KR.

Jednomyslně bylo schváleno zavedení internetového bankovnictví.

Protože  si  na  jednáních  KR  členové  opakovaně  stěžují  na  chování  a  výuku
některých profesorů, pan Dohnal navrhl, že by toto téma otevřel na jednání
školské rady v případě, že jednotlivé připomínky budou písemně formulovány. 

Paní  Pěničková  informovala  o  případech  plýtvání  školním  materiálem  a  o
devastaci  školního  majetku  (zejména  šatních  skříněk,  na  jejichž  pořízení  KR
výrazně přispěl).

Pan Dohnal připomněl, že v tomto školním roce paní Bursová a on ve funkcích
místopředsedkyně a předsedy Klubu rodičů skončí, bude tedy nutné na příštím
jednání provést volbu nového vedení. 

Pan  Dohnal  zároveň  informoval  o  žádosti  předsedkyně  školské  rady  paní
Ošťádalové  vybrat  nové  kandidáty na místa  zástupců rodičů ve školské
radě, protože paní Kalačové na podzim 2015 mandát skončil (a panu Dohnalovi
skončí  na podzim 2016).  Na uvolněné místo Klub rodičů navrhl  pana Romana
Kopeckého.  Volba  nového  zástupce  tak  bude  moci  proběhnout  na  dubnových
třídních schůzkách.

Příští porada KR bude dne 11. 5. 2016 v 17:30. 

Ve spolupráci s Danou Sochorovou zapsal Robert Dohnal.


