Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů
ze dne 20. března 2019
Přítomni : viz. prezenční listina.
Bylo hlasováno o zapisovateli (L. Mikušová), ověřovateli zápisu (M. Horáková) a programu
schůze - viz. níže.
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Stav účtu KRPŠ Nové žádosti o příspěvky.
Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí pro školní rok 2018/2019.
Různé.

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Většina rozpracovaných projektů (Element, elektronické knihy, GDPR, Logo, Agenda
21, oplocený prostor – lavičky) nadále pokračuje.
Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 20.03.2019 – 699.057,87Kč.
Pozn. M. Horákové – stav účtu je poté, co byly vyplaceny gymnáziu finance dle
darovací smlouvy ro školní rok 2018/2019.
Ad 3) Nové žádosti o příspěvky


Proběhla diskuze, zda všichni profesoři dostatečně vědí a využívají možnosti žádat KR
o příspěvky na své projekty.



Hokey show-podpora do 5 000,-Kč/odměny atd.../ Dres s podpisy do dražby. Návrh
na ceny do 5 tis. (cena dresu + 100%).



Proběhla diskuze ohledně interaktivních tabulí



Pavlíček 6.C – grafika na ples, odměna 1.500,- až 2.000,-Kč.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – (100% / 0% / 0%)



časopis Element – diskuze jak oživit vydávání časopisu. Od příštího šk. roku vydá
tercie a kvarta jedno číslo (apel profesoři čj+třídní -podpoří p.ředitel. Bylo by vhodné
do přípravy čísla zapojit i primy a sekundy.
KR odmění třídu, jejíž číslo bude vyhlášeno v daném školním roce jako vítězné.

Ad 4) Aktualizace seznamu pravidelně proplácených akcí pro školní rok 2018/2019.
Viz níže.
Ad 5) Různé



přiznání za rok 2018 /odevzdáno na FÚ/
Aqua studánky/teplá a studená voda/-již cca 12 let staré, proběhne výběr. řízení a od
nového šk. roku budou pořízeny 2 nové
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – (100% / 0% / 0%)



Kino Aero – Lenka Mikušová seznámila ostatní s jednáním s ředitelelem kina Aera p.
Flíglem - zafixovaná cena na pronájem akcí od školy na cca 3 roky
knižní poukázky - navýšení na každou třídu 20 ks /100,-Kč. Tuto změnu je třeba zanést
do Seznamu pravidelně proplácených akcí – viz příloha.
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – (100% / 0% / 0%)













debata o seminářích
ples-vyúčtování
logo KRPŠ - Jirka Kotmel seznámil ostatní se svým (odborným) názorem. Poté
proběhla debata o odměně studentce sl. Němečkové 1.500,-Kč + zbytek třídy kvinty
C/cena útěchy v podobě 500,- Kč na něco dobrého. Roman Kopecký spolu s Jirkou
Kotmelem zajistí administrativu ohledně autors.práv.
odměna studentce za přípravu pozvánek na ples atd... 2000,-Kč
Magda – prof. Chaloupecká – tablo 6. třídy (2.158,-Kč – pokladnou)
Hlasování : ANO/NE/ZDRŽEL – (100% / 0% / 0%)
tablo ?????
na podzim bude nutné volit zástupce do komisí

Příští schůzka Výboru KRPŠ bude ve středu 29.05.2019 v 17:30 hod.

Zapsala L. Mikušová a R. Kopecký

………………….……………..……………

………………….……………..……………

ověřila M. Horáková

………………….……………..……………

