
Zpráva o činnosti Klubu rodičů

za rok 2013

V roce  2013  mohl  Klub  rodičů  pomáhat  škole  výrazně,  protože  Klub  díky

příspěvkům rodičů a přátel školy získal 377 500 Kč (přispělo přes 80 % rodičů), a

mohl tak dále přidělovat finanční prostředky jak na pravidelně podporované akce

(viz příloha 3), tak na akce a aktivity nové. (Přehled všech příjmů viz příloha 1.)

Na konci roku jsme pak na účtu přes všechny výdaje měli 611 453,21 Kč.

Na  žádost  pana  ředitele  byla  zahájena  výměna  šatnových  skříněk (po

zabezpečení šaten kamerovým systémem tak pokračujeme v jejich modernizaci).

Na základě žádostí pedagogického sboru jsme přispěli výtvarníkům na zájezd do

Francie  Po stopách malířů v Provence, na  výstavu Landart  studentů kvarty D

v prostorách  Jazzové  sekce  a  pronájmem  sálu  na  soustředění  a  vánoční

koncert pěveckého sboru  Repetice. Na  žádost  studentů  jsme  pořídili  do  tříd

digitální hodiny a podpořili akci Halloween.  (Přehled všech finančních výdajů

viz příloha 2.)

Na jednáních jsme hodně debatovali o tom, jakým dalším způsobem může Klub

rodičů škole pomoci.  Nejdiskutovanějšími  návrhy byly:  zavedení  elektronického

známkování a elektronických třídních knih, zkvalitnění audiovizuálního vybavení

učeben a vybavení tělocvičny, podpora vzdělávání učitelů a v neposlední řadě

proplácení  nepovinných  seminářů,  kroužků  a  dalších  aktivit.  Rozhodli  jsme se

nejprve podpořit zavedení elektronické třídní knihy a známkování v modulu

Bakalář,  protože  paní  Spáčilová  a  paní  Matějková  (učitelky)  měly  s touto

elektronizací dobré zkušenosti. Po detailnějším prozkoumání podmínek školy však

bylo na návrh pana ředitele zavedení elektronické třídní knihy odloženo, protože

mnohé kabinety a třídy nejsou vybaveny kvalitními počítači a celá akce by byla

příliš  nákladná. (Navíc  elektronické  známkování  lze  realizovat  i  při  stávajícím

vybavení školy.)

V souladu  s návrhy  profesorského  sboru  jsme  se  následně  rozhodli  podpořit

modernizaci  tělocvičny  nákupem  posilovacího  stroje,  ohledně  vzdělávání

učitelů  jsme  schválili  záměr  finančně  přispět  na  výjezdní  zasedání pro

pedagogy gymnázia (s kurzy o specifických poruchách učení, řešení šikany v

třídním kolektivu, syndromu vyhoření atd.) a na základě jednání pana Dohnala

v Radě školy jsme Radu vyzvali,  aby podala návrh na vytvoření  nepovinných

předmětů připravujících studenty na přijímací zkoušky z oborů, pro něž nebyly

vytvořeny povinně volitelné předměty. Vše se bude realizovat v příštím roce.

V prosinci  proběhla  volba  nového  předsedy  a  místopředsedy  Klubu  rodičů,

protože  dcery  pana  Čestmíra  Medka  a  pana  Petra  Rambouska  na  jaře

odmaturovaly.  Novým  předsedou  se  stal  pan  Robert  Dohnal  a  novou

místopředsedkyní paní Romana Bursová.



Příloha 1

Příjmy 

Členské příspěvky 377 500 Kč

Úroky z bankovního účtu 529 Kč

Celkem 378 029 Kč



Příloha 2

Výdaje

Exkurze do Terezína – kvarta D 3 872 Kč

Seminář o holocaustu v Terezíně (dvoudenní) – kvarta C 4 928 Kč

Zájezd do Osvětimi a Krakova (výběrový zájezd pro 

maturanty)

47 652 Kč

Exkurze do komunistického lágru Vojna – primy 14 520 Kč

Lyžařské výcvikové kurzy – tercie 15 000 Kč

Sportovní a výtvarný kurz nebyl účtován

Údržba automatů na pitnou vodu 17 619 Kč

Maturitní ples 50 000 Kč

Školní časopis Element 6 050 Kč

Školní akademie (vánoční) 9 519 Kč

Ubytování německých učitelů 14 000 Kč

Halloween 5 977 Kč

Šatnové dvojskříňky (50 ks) 100 000 Kč

Nástěnné hodiny do tříd gymnázia (50 ks) 28 750 Kč

Zájezd do Francie (výběrový zájezd pro třídy sekunda C a 

kvarta C)

34 000 Kč

Školní výlety 4 800 Kč

Výstava Landart v Jazzové sekci (materiál) – kvarta D 8 005 Kč

Pronájem sálu pro pěvecký sbor Repetice (soustředění 

v Klánovicích)

1 440 Kč

Pronájem sálu pro pěvecký sbor Repetice (koncert na 

Chmelnici)

2 500 Kč

Škoda po vloupání do trezoru školy 30 058 Kč

Účetnictví 6 000 Kč

Bankovní poplatky 1 540 Kč

Celkem 406 230 Kč



Příloha 3

Seznam pravidelně podporovaných akcí

Na jednání Klubu rodičů dne 17. října 2012 byl schválen pravidelný příspěvek na 

tyto akce:

Exkurze do Terezína 14 000 Kč

Seminář o holocaustu v Terezíně (dvoudenní) 6 000 Kč

Exkurze do Osvětimi 50 000 Kč

Exkurze do komunistického lágru Vojna 15 000 Kč

Lyžařské výcvikové kurzy 15 000 Kč

Sportovní a výtvarný kurz 15 000 Kč

Údržba automatů na pitnou vodu 17 000 Kč

Maturitní ples 50 000 Kč

Školní časopis Element 15 000 Kč

Školní akademie (vánoční) 10 000 Kč

Ubytování německých učitelů 14 000 Kč

Celkem 221 000 Kč

Na jednání Klubu rodičů dne 11. 12. 2013 byl do seznamu přidán

Halloween 10.000 Kč

Celkem 231 000 Kč


