
Zápis z porady K|ubu rodičů

ze dne 5.října 20L6

Přítomni : Martin Kašpar, Michaela Pěničková, Jana Sýsová, Vladimír
Holzknecht, Karolína Maříková, Jiří Kotmel, Markéta čurdová, trena
Knapovská, Roman Kopecký, Kateřina Hobzová, Josef Dobřemys|,
|vana Vincurová, Magdalena Horáková (viz. prezenční l ist lna).

om|uvil se : Dana Sochorová

Byl odh|asován zaplsovatel (M. Čurdová), ověřovatel zápisu (R.
Kopecký) a program schůze-viz. níže.

Klub rodičů jednomystně schvilil.

Program :

1. Stav účtu

z.Žádosti o příspěvky

3. Stanovy

4. Různé

Ad 1) Stav účtu

K 05. Lo.2oL6činí zůstatek účtu KR 547.2o7,-Kč.

Ad 2) Žádosti o příspěvky

Prof. Po!áček referoval K|ubu rodičů o práci kroužku sociálních prací,
který na škole vede. Studenti gymnázia se učí práci osobního
asistenta, s postiženýml ze spolku Sestry v sukni jezdí piavidelně na



výlety a organizují nejrůznější akce (např. bazar). Prof. Poláček
požáda| o příspěvek ve Výši 46 000,- Kč na rok na úhradu nákladů za
studenty kroužku.

Po krótké diskuzi byl odsouhlasen příspěvek ve výši 4a 000,- Kč na
školní rok 201.6/2017.

Heda Gh|imová ze školního časopisu E|ement požádala o příspěvek
na uspořádání Hal|oweenu.

Klub rodičů jednomyslně schvÓlÍ| příspěvek ve výšÍ 1-0 000,. Kč,

Předseda KR pan Kopecký navrh| uspořádat pro studenty gymnázia
fotosoutěž a požádal KR o schválení příspěvku na nákup cen. Po
krátké diskuzi byly odsouhlaseny detaily - soutěží se ve dvou
kategoriích - černobí!á a barevná fotogr:afie. Každý student se může
zúčastnlt v každé kategorli jen 1. fotografií. Na zhodnocenívýsledků se
KR pokusí získat profesionálního fotografa. Téma soutěže: škola
mýma očima. H|avnícena v každé kategorii : fotoaparát v ceně cca 2x
10.000,. Kč, další ceny poukázky v ceně cca 500,. Kč. Celková výše
nákladů na ceny : max. 30 000,. Kč.

KR projekt i příspěvek jednomyslně schvalil.

Pan ředite| Martin Kašpar poreferoval o změnách, které budova školy
prodělala od posledníschůze KR.

1- oplocení pozemku - škola získa|a pro studenty k|idné a čisté
prostory, kde mohou trávit čas mezi vyučováním. Po dokončení
izolací bude zbytek pozemku zatravněn a dop!něny budou sto|y a
lavičky.

2- úpravy vstupního vestibulu - doš|o ke změně dispozic a
vybudován í čistící zóny



3 - rekonstrukce počítačové sítě

4 - vznik školního poradenského centra pro řešení krizových situací

Dáte p. Kašpar sděti l ,  že škola požáda|a svého zř izovatete o
financování rekonstrukce laboratoří fyziky a Učeben výpočetní
techniky a na nákup projekčních tabu|í. Dle výsIedků jednáníse
zřizovatelem se v průběhu roku ukáže, jaké potřeby má škola a o co
případně požádá KR.

P. Kašpar požádal KR o příspěvek na nákup 12.ti šatních dvojskříněk
v ce|kové výši 27 000,. Kč.

KR jednomyslně adsouhlasil.

Ad 3) Stanovy

KR řeši|, jakým způsobem změnit či upravit stávající stanovy, aby
odpovídaly platné legislat ivě. Vzhledem k tomu, že nikdo
z přítomných nemá právnívzdě|ání, KR odsouhlasi l ,  že uhradí
konzultaci u právníka, kterého osloví ředite| ško|y p. Kašpar, aby byly
nové stanovy V naprostém pořádku.

N a tříd n ích sch ůzkách 9.LL.20L6 přítom n í rod iče pod epíší/nepodepíší
podpisové archy s následujícími údaji :

o Souh|as s novými Stanovarni KRPŠ Gy Na Pražačce
o Souh|as s noňinací zástupců tříd do KR
o Souhlas s delegáty do RŠ (M. Čurdová, R. Kopecký)

Podpisové archy pro jednotlivé třídy zajistí ško|a.

Ad 4) Různé

Termín třídních schůzek _ 9.LL.2016 v L7.0o hod. KR se sejde 30
min. před začátkem

- KR požáda! ředite|e školy p. Kašpara o pomoc při zajištění
zástupců tříd neobsazených v.KR



KR dále požáda| ředitele ško|y p. Kašpara o připomenutí potřeby
zaplacení příspěvku 1.000,-Kč již v pozvánce na třídní schůzky a
dá|e pak o představení KR ve svém rozhlasovém projevu
v úvodu třídních schůzek.
Příspěvek do KR pro školní rok 2016 l2ol7 - KR doporučuje ve
výši 1.000,.Kč. V případě sourozenců na gymnáziu je možné
platit pouze za 1dítě.
Pí Horáková . Návrh na uspořádání blešího trhu
P. Dobřemysl - dotaz na paní Pěničkovou a Sýsovou ohledně
úhrady 20 tis. za zájezd do Drážd,an. Bude dořešeno na příští
schůzce.

Příští porada bude 9.tL,20L5 v ].6.30 hod.

Zapsala Markéta čurdová

ověřll Roman Kopecký


