Zápis z porady Klubu rodičů
ze dne 11. května 2016

Přítomni: Martin Kašpar, Michaela Pěničková, Robert Dohnal, Vladimír
Holzknecht, Jana Sýsová, Magdalena Horáková, Josef Dobřemysl, Roman Kopecký,
Markéta Čurdová
Omluvily se: Romana Bursová, Dana Sochorová, Irena Knapovská, Kateřina
Hobzová

Program:
1. Stav účtu, výdaje
2. Žádosti o příspěvky
3. Úpravy seznamu pravidelně proplácených akcí
4. Volby
5. Různé

Ad 1)
Stav účtu: K 30. 4. 2016 činil zůstatek 548 917,40 Kč.
Úhrady faktur:
poukázky do Neoluxoru – 27 000 Kč
lyžák Erlebach – 5000 Kč
lyžák Pec pod Sněžkou – 5000 Kč
vedení účetnictví za rok 2015 – 6000 Kč
Zájezd do Drážďan: paní Horáková upozornila, že byl uhrazen příspěvek na
zájezd do Drážďan ve výši 20 000 Kč, přestože Klub rodičů odsouhlasil jen 5750
Kč. Paní Pěničková přislíbila, že vyhledá potřebné dokumenty, aby tento problém
mohl být na příští schůzce vyřešen.
V souvislosti s tím bylo dohodnuto, že příspěvky budou vypláceny pouze na
základě vyplněné žádosti (definitivní verze formuláře je k dispozici na webu
školy a na intranetu) a faktury.

Ad 2)
Žádost paní profesorky Libé o příspěvek na dopravu studentů na výtvarněhistorický projekt Umění v krajině kolem Kuksu, který by měl mladší ročníky
výtvarníků více vtáhnout do atraktivních činností a zamezit jejich častým
odchodům po ukončení sekundy, byla jednomyslně schválena. KR přispěje dle
skutečných nákladů do max. výše 9700,- Kč.

Žádost paní profesorky Libé o příspěvek na zájezd do Výmaru a Lipska pro
třídy A a C v maximální výši 10 000 Kč byla odsouhlasena jednomyslně. Výši
příspěvku výrazně ovlivní počet účastníků.
Žádost pana profesora Brejchy o příspěvek na výjezd 7 studentek tercie D
na celostátní přehlídku výtvarných prací do Brna ve výši 2500 Kč byla
schválena jednomyslně. (Celkové náklady na jízdné a cestovní náhrady budou
činit maximálně 4000 Kč.) Zároveň byl jednomyslně odsouhlasen příspěvek 7 x
1000 Kč jako odměna pro studentky za vzornou reprezentaci školy v případě, že
se dobře umístí.
Žádost pana ředitele o příspěvek na uspořádání Zahradní slavnosti
v termínu 29. června 2016 byla také schválena jednomyslně, protože slavnost
podle všeobecného názoru přispěje k většímu propojení rodičů a školy. Klub
rodičů přispěje částkou do výše 10 000 Kč.
Na žádost paní Horákové pan ředitel Kašpar přislíbil, že Klubu rodičů bude
předložen seznam studentů, kteří získali knižní poukázky Neoluxoru ve
školním roce 2014-15, a zároveň i seznam těch, kteří je získají letos.

Ad 3)
Seznam pravidelně proplácených akcí byl upraven takto:
jednomyslně byl přidán příspěvek na výuku nepovinné matematiky pro
studenty 1.C a 1.D ve výši 18 000 Kč;
jednomyslně byl přidán příspěvek na pronájem haly pro Hockey show
v maximální výši 6 000 Kč (tj. podle skutečných nákladů) s účinností od
školního roku 2015-16;
vesměs jednomyslně (jeden člen se zdržel hlasování) byl navýšen
příspěvek na ubytování německých učitelů při výměnných pobytech ze
14 000 Kč na 21 000 Kč.

Ad 4)
Novým předsedou Klubu rodičů byl zvolen pan Roman Kopecký (šesti hlasy,
jeden se zdržel).
Novou místopředsedkyní byla jednomyslně zvolena paní Magdalena Horáková.

Ad 5)
Pan Dohnal informoval o svém proslovu na pedagogické radě před dubnovými
třídními schůzkami. Jeho hlavním tématem byly možnosti spolupráce Klubu rodičů
a školy a výhodnost situace, kdy má v Klubu rodičů každá třída svého zástupce.
Klub rodičů souhlasil, aby seznam členů zveřejněných na webu byl doplněn o
e-mailové adresy.

Klub rodičů bere na vědomí, že nábytek do učebny německého jazyka byl na
konci roku proplacen na základě předběžného souhlasu při jeho prohlídce na
konci jednání dne 21. října 2015.
Pan Dohnal informoval o zřízení internetového bankovnictví. Aktivováno
bude při změně podpisového práva.
Klub rodičů konstatoval, že došlo k pochybení školy při doplnění Školské rady o
nového zástupce studentů a rodičů. Přestože Klub rodičů na uvolněné místo
na žádost předsedkyně Školské rady paní Ošťádalové navrhl pana Romana
Kopeckého, volba na dubnových třídních schůzkách nebyla zorganizována. Klub
rodičů připomíná, že volba musí tedy proběhnout nejpozději při podzimních
třídních schůzkách. Tehdy musí proběhnout i volba druhého zástupce (mandát
skončí i panu Robertu Dohnalovi). Klub rodičů navrhl na místo druhého zástupce
paní Markétu Čurdovou.
Záměry nové redakce školního časopisu Element představila šéfredaktorka
Heda Ghlimová. Její návrh na vrácení částky z příjmů za prodej časopisu do
rozpočtu KR byl odsouhlasen jednomyslně.
Paní Pěničková informovala o práci na revitalizaci školní knihovny. Konkrétní
žádosti o podporu na obnovu knižního fondu a rekonstrukci knihovny budou
předloženy na příští schůzce.
Při diskusi o úpravě stanov Klubu rodičů podle nového občanského zákoníku
a o schvalování valnou hromadou pan Dohnal slíbil, že pro inspiraci přepošle
členům úpravu stanov jiné školy. Návrh úpravy stanov bude na novém vedení
Klubu rodičů. Pan ředitel Kašpar přislíbil, že zajistí konzultaci s právníkem.
Klub rodičů poděkoval panu Dohnalovi a paní Bursové za práci ve funkcích
předsedy a místopředsedkyně Klubu rodičů.

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

Zapsala Markéta Čurdová

