
Zápis z porady Klubu rodičů

ze dne 21. října 2015

Přítomni:  Martin Kašpar, Michaela Pěničková, Robert Dohnal, Romana Bursová,
Vladimír  Holzknecht,  Jana  Sýsová,  Vladimíra  Jiřičková,  Magdalena  Horáková,
Kateřina  Hobzová,  Lucie  Simerová,  Roman  Kopecký,  Irena  Knapovská,  Jitka
Grandová

Omluveni: Čestmír Medek, Julius Muller, Dana Sochorová

Odstoupila: Zuzana Kozáková (její dcera přestala na gymnáziu studovat)

Program:

1. Výdaje 

2. Žádosti o příspěvky

3. Informace ze schůzky školské rady

4. Výroční zpráva za rok 2014

5. Seznam akcí školou pravidelně pořádaných

6. Koncepční plán rozvoje školy

7. Různé

Ad 1) 

Výdaje: údržba automatů na vodu – 8843 Kč

Další  faktury nebyly  předloženy.  Paní  Pěničková  navrhla  vystavovat  a  platit
všechny faktury vždy na konci kalendářního roku.

Ad 2) 

Nové žádosti o příspěvky nebyly předloženy. Pan ředitel seznámil členy Klubu
rodičů  s plány,  jak  dále  by chtěl  školu  rozvíjet.  Na základě tohoto  vystoupení
proběhla diskuse, jak by měla spolupráce mezi školou a Klubem probíhat. Pan
ředitel přislíbil, že konkrétní žádosti o příspěvky předloží co nejdříve; Klub rodičů o
nich  bude  hlasovat  per  rollam,  zejména  o  příspěvku  na  nábytek  učebny
německého jazyka (kterou si rodiče po skončení jednání prohlédli).



Ad 3) 

Pan Dohnal informoval o tom, že Školská rada na svém jednání schválila nový
školní  řád a pravidla pro hodnocení  studentů,  projednala inspekční  zprávu ČŠI
z loňského roku a dostala možnost vyjádřit se k novému školnímu vzdělávacímu
programu.  A  že  pan  ředitel  následně  zdůvodnil,  proč  se  v otázce  budoucích
maturit rozhodl přidržet se modelu 2 + 3.

V diskusi bylo připomenuto, proč ke změnám  ŠVP i v důsledku jednání Školské
rady  a Klubu  rodičů  došlo.  Pan  ředitel  Kašpar  to  v mailu  panu  Dohnalovi
zformuloval  slovy,  že posílení  volitelných  seminářů  vyšších  ročníků  a  úpravy
hodinových dotací jednotlivých předmětů s sebou přinesou i jakousi redukci, či
spíše roztřídění učiva. Tedy opravdové oddělení základu pro všechny a nadstavby
pro  ty,  kteří  ve  studiu  daného  předmětu  chtějí  pokračovat  na  VŠ,  či  se  mu
věnovat profesně. 

Ad 4)

Pan  Dohnal  přečetl  návrh  výroční  zprávy  za  rok  2014.  Přislíbil,  že  před
publikováním ji členům KR kvůli dodatečným připomínkám ještě rozešle. 

Ad 5 + 6) 

Z plánů pana ředitele Kašpara a následné diskuse (např. o pořádání zájezdů do
zahraničí)  vyplynulo,  že  seznam  akcí  školou  pravidelně  pořádaných je
potřebný a že o koncepčním plánu rozvoje školy, od nějž by se měly odvíjet
případné změny  seznamu pravidelně proplácených akcí Klubem rodičů  či
diskuse, do čeho by Klub rodičů mohl také investovat, bude projednán příště.

Ad 7)

Klub  rodičů  požádal  pana  ředitele,  aby  přes  třídní  učitele  zařídil  důslednější
vybírání příspěvků od rodičů, kteří se na třídní schůzky nedostaví.

Klub rodičů vyjádřil  přání,  aby  nové žádosti  o  příspěvky přicházeli  na  jednání
zdůvodnit sami žadatelé (učitelé či studenti), aby členové mohli po případných
diskusích rozhodovat odpovědněji. 

Příští porada KR bude dne 17. 2. 2016 v 17:30. 


