Zápis z jednání Klubu rodičů
ze dne 26. února 2014
Přítomni: Miloš Macek, Robert Dohnal, Magdalena Horáková, Zuzana Kozáková,
Irena Nováková, Michaela Matějková, Zuzana Víchová, Jana Sýsová, Romana Bursová
Omluveni: Čestmír Medek, Kateřina Hobzová, Dana Sochorová, Vladimíra Jiřičková
Program:

1. Kontrola seznamu členů
2. Stav účtu
3. Vyúčtování semináře v Terezíně a výstavy v Praze
4. Placení faktur
5. Úpravy textu O Klubu rodičů na webu školy
6. Diskuse o návrhu Co je třeba udělat

7. Různé
Ad 1) Klára Spáčilová (SeC) oznámila, že se schůzek Klubu nadále nebude účastnit.

Ad 2) Stav účtu k 31. 1. 2014 byl 611.453,21 Kč.
Ad 3) Faktura za seminář v Terezíně pro kvartu C byla předložena 11. 12. 2013,
avšak rodičům stále nebyly vráceny peníze (cca 190 Kč na studenta). Navrhli jsme,
aby se peníze z příspěvku KR nedávaly rodičům zpětně, ale aby se předem o
patřičnou částku snížila cena akce.
Pan ředitel dodá KR fakturu za výstavu v prostorách Jazzové sekce (příspěvek KR
schválen 10. 4. 2013 do 8.000 Kč).
Ad 4) Splatnost faktur školy bude (na základě domluvy paní Sýsové a paní
Pěničkové) stanovována k 30. 6. nebo 31. 12. Od zavedení karty pro výběr v
hotovosti navržené 6. 11. 2013 bylo upuštěno.
Ad 5) Změny stránky Klubu rodičů na webu školy a změny v textu „O Klubu rodičů“
navržené panem Dohnalem schváleny bez připomínek. Budou zaslány panu
Moravcovi ke zveřejnění na webu školy.
Ad 6) Pro rodiče budoucích studentů prim gymnázia připraví pan Dohnal dopis,
který je seznámí s činností a záměry Klubu rodičů.
Ad 7) Diskuse k finančnímu příspěvku na ples gymnázia. Díky příspěvku není akce
ztrátová. Příspěvek zůstává beze změny.

Diskuse k zavedení elektronického známkování. Po vyhodnocení pozitivních i
negativních zkušeností s elektronickým známkováním na jiných školách pan ředitel
zavedení elektronického známkování zatím odmítá.
KR jednohlasně schválil finanční příspěvek na II. etapu výměny šatních skříněk do
150.000 Kč se záměrem, že škola se bude podílet na celkové finanční částce za
výměnu skříněk až 50 %.

Termín příští porady KR bude stanoven až po domluvě termínu schůzky
Rady školy. Termín pan Dohnal včas oznámí.
Zapsala Romana Bursová

