
Zápis z porady Výboru Klubu rodičů

ze dne 3]..květn a 20L7

Přítomni :

Vladimír Holzknecht, Magdalena Horáková, Simona Čadková, Josef
Dobřemysl, Lucie Simerová, Kateřina Hobzová, Dana Sochorová, Roman
Kopecký, Lenka Mikušová, J.rí Mašek, Michaela Jirglová, Jiří Hanzal, Diana
Jenne.

Omluvi! se :

|vana Vincurová, Jitka Grandová, trena Knapovská, Markéta čurdová, J.ří
Kotme|, Karolína Maříková,

(viz. Prezenční !istina)

Zahájeno : 17:30 hodin.

Program :

1. Projednání podpory ředltel! školy Mgr. Kašparovi.

Ad 1) Projednání podpory řediteli školy Mgr. Kašparovi.

KRPš požáda| prof. nlajňera, prof. Komardinovou a prof. Po|áčka o aktuální
|nformace Ve věci údajných nesrovnalostí v účetnictví školy a údajné
rezignaci ředltele školy na svoji funkci.

Následně proběhla diskuze oh|edně aktuá|ního dění na gymnáziu a o
postoji KRPš k případné rezignaci ředitele Mgr. Kašpara.

Na zóklodě této diskuze bylo sepsdno Usnesení, ke kterému všichni
přítamní zastupci tříd vyjúdři|i svůj asabní nózor _ viz. Podpisova listina.



Proiednání žádostí o příspěvek studentům
Při této pří|ežitosti mimořádného setkání KR jsme operativně zařadiIi
projednání dvou příspěvků :

Finanční odměna pro studenta 6'D. Tay|ora Lee,
Tay|or Lee odmaturovaI s jedničkami ze všech předmětů. Dále získal

něko|ik oceněníz různých o|ympiád a tím reprezentova| školu na

repub|ikové úrovni. Vzh|edem k jeho studijním výs|edkům byl
na útený pozván k návštěvě Senátu ČR za reprezentaci ško|y mu byla

navržena finanční odměna t0 tisíc korun.
Hlasovóní : ANo - 100%, NE . Ú,h,,, I[}ft/Í:t .0%

Teambui|ding . rozvoj třídního ko|ektivu,
tuto akcijsme nepodpoři|i a neodsouh|asi|i. Cena za jednu noc se
nám zdá poměrně vysoká. Dá|e se domníváme, Že za tak krátkou
dobu |ze těžko vyřešit prob|ém této třídy. Domníváme se, že tato
třída vyžaduje systematickou a pravděpodobně d|ouhou práci

odborníka, zejména i proto, že má před sebou da|ší4 roky studia.
Nicméně systém pravidelných výjezdů studentů na podobné akce
považujeme za správný. Stejně tak termínv září považujeme za
vhodný.
Tento přispěvek jsme neodsouhtasi|i o nebylo a.něm ani hlasovúno.

Zapsa| Roman Kopecký

ověři|a Magda|ena Horáková


