Zápisz poradyK|uburodičů
ze dne 5.října20L6
Přítomni: MartinKašpar,
MichaelaPěničková,
Vladimír
JanaSýsová,
Holzknecht,
Karolína
Maříková,
JiříKotmel,Markéta
trena
čurdová,
Knapovská,
RomanKopecký,
KateřinaHobzová,
JosefDobřemys|,
(viz.prezenční
|vanaVincurová,
Magdalena
Horáková
listlna).
om|uvilse : DanaSochorová
(M.Čurdová),
Bylodh|asován
zaplsovatel
ověřovatel
zápisu(R.
Kopecký)
a programschůze-viz.níže.
jednomystně
Klubrodičů
schvilil.
Program:
1.Stavúčtu
z.Žádostio příspěvky
3. Stanovy
4. Různé

Ad 1) Stavúčtu
K 05.Lo.2oL6činí
zůstatek
účtu
KR 547.2o7,-Kč.
Ad 2) Žádostio příspěvky
Prof.Po!áček
prací,
referoval
K|uburodičů
o prácikroužku
sociálních
kterýna školevede.Studentigymnázia
práciosobního
se učí
asistenta,
s postiženýml
ze spolkuSestryv suknijezdípiavidelněna

výletya organizují
nejrůznější
akce(např.bazar).Prof.Poláček
požáda|o příspěvekve Výši46 000,-Kčna rok na úhradunákladůza
studentykroužku.
Po krótkédiskuzibyl odsouhlasenpříspěvekve výši4a 000,-Kčna
školnírok 201.6/2017.

HedaGh|imováze školního
E|ementpožádala
časopisu
o příspěvek
na uspořádáníHal|oweenu.
jednomyslněschvÓlÍ|
příspěvekve výšÍ
Klub rodičů
1-0000,.Kč,

PředsedaKR pan Kopeckýnavrh|uspořádatpro studentygymnázia
fotosoutěža požádalKR o schválenípříspěvkuna nákup cen. Po
krátkédiskuzibylyodsouhlaseny
detaily- soutěží
se ve dvou
- černobí!á
kategoriích
a barevnáfotogr:afie.
Každýstudentse může
se
v každé
Na zhodnocenívýsledků
zúčastnlt
kategorlijen 1.fotografií.
fotografa.Témasoutěže:škola
KR pokusízískatprofesionálního
kategorii: fotoaparátv ceně cca 2x
mýmaočima.H|avnícena
v každé
10.000,.Kč,další
cenypoukázkyv ceně cca 500,.Kč.Celkovávýše
nákladůna ceny : max.30 000,.Kč.
KR projekti příspěvekjednomyslněschvalil.

poreferoval
o změnách,kterébudovaškoly
Panředite|MartinKašpar
prodělala
KR.
od posledníschůze
prostudentyk|idné
pozemku- školazíska|a
a čisté
1- oplocení
prostory,
Po dokončení
kdemohoutrávitčasmezivyučováním.
zatravněn
a dop!něny
budousto|ya
izolací
budezbytekpozemku
lavičky.
ke změnědispozica
vestibulu- doš|o
2- úpravy
vstupního
íčistící
zóny
vybudován

3 - rekonstrukcepočítačové
sítě
poradenského
4 - vznikškolního
situací
krizových
centrapro řešení
svého
Dátep. Kašpar
sdětil,žeškolapožáda|a
zřizovatete
o
financování
rekonstrukce
laboratoří
fyzikya Učeben
výpočetní
jednáníse
DlevýsIedků
techniky
a na nákupprojekčních
tabu|í.
jaképotřebymá školaa o co
zřizovatelem
rokuukáže,
se v průběhu
případně
požádáKR.
požádalKRo příspěvek
P. Kašpar
na nákup12.tišatních
dvojskříněk
v ce|kové
výši27 000,.Kč.
KRjednomyslněadsouhlasil.
Ad 3) Stanovy
jakýmzpůsobem
KRřeši|,
aby
změnitčiupravitstávající
stanovy,
platné
k tomu,ženikdo
odpovídaly
legislativě.
Vzhledem
z přítomných
nemáprávnívzdě|ání,
KRodsouhlasil,
žeuhradí
p. Kašpar,
konzultaci
u právníka,
kterého
oslovíředite|ško|y
abybyly
pořádku.
novéstanovyV naprostém
Na třídníchschůzkách
nírodičepodepíší/nepodepíší
9.LL.20L6přítom
podpisové
archys následujícími
údaji:
o Souh|as
s novýmiStanovarni
KRPŠ
Gy Na Pražačce
o Souh|as
s noňinací
zástupců
tříddo KR
o Souhlass delegátydo RŠ(M.Čurdová,
R. Kopecký)
Podpisové
archyprojednotlivé
třídyzajistí
ško|a.

Ad 4) Různé
_ 9.LL.2016v L7.0ohod.KR se sejde30
Termíntřídních
schůzek
min.před začátkem
- KR požáda!ředite|eškolyp. Kašpara
o pomocpři zajištění
zástupců
třídneobsazených
v.KR

p. Kašpara
potřeby
KRdálepožáda|
řediteleško|y
o připomenutí
jižv pozváncena třídní
příspěvku
zaplacení
1.000,-Kč
schůzky
a
projevu
dá|epako představení
KRve svémrozhlasovém
v úvodu
třídních
schůzek.
Příspěvek
rok2016l2ol7- KRdoporučuje
ve
do KRproškolní
je možné
výši1.000,.Kč.
V případě
sourozenců
nagymnáziu
platitpouzeza 1dítě.
PíHoráková. Návrhna uspořádání
blešího
trhu
P. Dobřemysl
- dotazna paníPěničkovou
a Sýsovou
ohledně
Budedořešeno
na příští
20 tis.za zájezddo Drážd,an.
úhrady
schůzce.
poradabude9.tL,20L5v ].6.30hod.
Příští
ZapsalaMarkéta
čurdová
ověřll RomanKopecký

