Zápis z porady Klubu rodičů
ze dne 31.ledna 2018

Přítomni : viz. prezenční listina.
Omluvili se : Vincurová, Hobzová, Mikušová, Čurdová, Jirglová,
Maříková

Bylo odhlasováno o zapisovateli (R. Kopecký), ověřovateli zápisu (M.
Horáková) a programu schůze - viz. níže.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 8/0/0 = 100 %
Program :
1.
2.
3.
4.

Stav účtu KRPŠ
Přehled investic KR k 31.12.2017.
Zapojení KR do organizace plesu.
Různé

Ad 1) Stav účtu - k 31.01.2018 – 590.093,41 Kč
Ad 2) Přehled investic v roce 2017
• R. Kopecký seznámil členy Výboru KR o konkrétních položkách,
které formou daru věnoval KR Gymnáziu. Formou daru bylo
poskytnuto celkem 409.926,-Kč.
Jednotlivé položky daru budou Gymnáziem vyúčtovány a
nepoužitá část daru vrácena na účet KRPŠ.

Ad 3) Zapojení KR do organizace plesu.
Po dohodě s vedením Gymnázia vstoupí KR do organizování plesu
s tím, že získá výnosy z prodeje vstupenek a proplatí fakturu za
pronájem Lucerny. Zisk z této akce bude použit pro potřeby
Gymnázia. Dále se navrhlo, že se tato praxe uplatní i
v následujících ročnících.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 8/0/0 = 100 %
Ad 4) Různé
• Informace a žádost PhDr. Libé o projektové výuce v Tercii A (Čj,
zeměpis, Aj) a uvažovaném třídenním výjezdu třídy v květnu
2018 do Východních Čech (Litomyšl, Kuks, H. Králové). Náklady
na výjezd (při obsazenosti cca 30 žáků) předpokládá cca 80 tis.,
tj. 2.800,-Kč/žák. KR navrhl cenu pro studenty ve výši 1.700,-Kč,
zbytek do 80 tis. (cca 30 tis.) pokryje KR. Poskytne-li MHMP grant,
bude příspěvek KR o tuto částku nižší.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 8/0/0 = 100 %
• Pí Horáková přednesla dodatečnou žádost prof. Pacákové o
příspěvek 250,-Kč/student na akci zájezd Kvinty A do Salzburgu.
Po krátké diskuzi se hlasovalo přispět nejen studentům z 5A,
nýbrž všem, kteří doplnili kapacitu zájezdu (tj. i z C a D) cca 11 tis.
Kč. Prof. Pacáková vypracuje novou žádost.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 7/1/0 = 87,50 %
• V souvislosti s předchozím bodem vznesla pí Horáková logickou
připomínku, že tímto plošným přidělením příspěvku dává KR
příspěvek studentům, resp. rodičům, kteří do KR nepřispěli. Bylo
tedy navrženo příspěvek 250,-Kč pro studenta, jehož rodiče

nezaplatili příspěvek do KR (nejsou tedy členem KR) nevyplatit,
nýbrž ho označit jako příspěvek daného rodiče do KR ve výši 250,Kč a tuto skutečnost rodiči oznámit. Kontrolu konkrétních rodičů,
kterých se to týká zajistí Kopecký + Horáková.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – 7/0/0 = 100 %
• Pí Horáková připomněla projekty a akce, které budou v r. 2018
financovány formou daru :
Pravidelně proplácené akce

Dar

Terezín 2018 - 1 den 2 třídy
Terezín 2018 - 2 dny 1 třída
Osvětim 2018
Komunistický lágr Vojna 2018
Lyžařský kurz
Sportovní a výtvarný kurz (Dobronice, Varvařov)
Ubytování německých učitelů 2018
Výstava výtvarný obor
Hockey show
Nepovinná matematika

14 000 Kč
7 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
21 000 Kč
20 000 Kč
6 000 Kč
18 000 Kč

CELKEM

181 000 Kč

• P. Hanzal vznesl podnět, zda by KRPŠ nemohlo iniciovat i jiné
aktivity pro studenty, např. být garantem autoškoly a navázat
spolupráci s konkrétní firmou, která by studentům poskytla
přiměřenou množstevní slevu, event. další bonusy.
• P. Dobřemysl vznesl na vedení školy dotaz, jaké byly otevřeny
zájmové kroužky a kolik stály.
Ředitel M. Kašpar – jsou v běhu 4 kroužky (biologie, chemie,
aerobik, sportovní hry) + pěvecký sbor Repetice. Cena za vedení
kroužků (odměny profesorů) za 1. pololetí je 39.300,-Kč.

• R. Kopecký informoval o aktuálním stavu připravovaného
fotografického kroužku. Pí Kateřina Simerová navrhuje 1x 14 dní.
R. Kopecký připraví konkrétní propozice kroužku, které předá
vedení GY a to zajistí rozšíření mezi studenty.
• P. Hanzal vznesl návrh, aby na začátku každého sezení Výboru
KRPŠ proběhla kontrola minulého zápisu. R. Kopecký souhlasí a
zajistí.
• Pí Kozáková upozornila, že ne všechny údaje na webových
stránkách KR jsou aktuální. Bylo dohodnuto, že nahlásí konkrétní
údaje a Kopecký prostřednictvím ředitele Mgr. Kašpara zajistí
nápravu. V souvislosti s tím navrhl p. Holzknecht nezatěžovat
aktualizací web. stránek KR ředitele školy, ale za úplatu v této
věci spolupracovat s některým zaměstnancem školy či
studentem. Snaha je, aby web. stránky KR měly vyšší úroveň a
bohatší obsah než doposud.
• Následně proběhla diskuze, ze které vyplynulo, že všichni členové
Výboru by uvítali větší a jasnější výstupy a závěry z proběhnutých
akcí, které byly částečně nebo zcela financovány KR (články na
web školy a do časopisu, fotografie, apod.). Mj. by to pomohlo
při propagaci KR a jako konkrétní příklady nakládání s příspěvky
od rodičů.
• Třídní schůzky budou ve středu 11.04.2018.
Příští schůzka Výboru KR bude ve středu 04.04.2018 v 17:30 hod.

Zapsal Roman Kopecký

……………………………………

Ověřila Magdaléna Horáková

……………………………………

