Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů
ze dne 15. prosince 2021
Přítomni : viz. prezenční listina.
Bylo hlasováno o zapisovateli (J. Hanzal), ověřovateli zápisu (M. Horáková) a programu schůze - viz.
níže.
Hlasování : ANO 12 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Stav účtu KRPŠ.
Maturitní ples
Stav vybírání a utrácení příspěvků KR v covidovém období.
Projednání Seznamu pravidelně proplácených akcí.
Různé

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 15.12.2021 – 940 838,-Kč
Ad 3) Maturitní ples
-

Dle současných podmínek může být max. 1000 lidí (940 lístků)

-

Dostali jsme cca 200 lístků gratis, v prodeji je 940 lístků – nahlásit a probrat rozkol s max
1000 v Lucerně – R. Kopecký

-

V případě neuskutečnění plesu v řádném termínu je již zamluven termín náhradní 25.4.2022

-

Placky pro primány – bylo zadáno studentům

-

Hlasování o odměně pro vítězný návrh placky, pozvánky, programu, PF po 1.000,- Kč

-

Hlasování : ANO 12 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)

-

Hlasování o proplacení výroby pozvánek – max 3.000,Hlasování : ANO 12 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)

Ad 4) Stav vybírání a utrácení příspěvků KR v covidovém období
-

Výběr k dnešku cca 450t

-

Apelujeme na „neplatiče“ již cíleně, v 5. a 6. ročníku cílit i na studenty

-

V lednu půjde mail „neplatičům – rodičům“, zvlášť 6. ročníkům a zvlášť zbytku –
Kozáková

-

5 tříd vybralo komplet, je třeba jim poděkovat – J. Kozáková

-

Bude vytvořen „marketingový leták“ o tom, co KRPŠ přináší a hradí – D. Cejpková do
konce ledna

J.

Ad 5) Projednání Seznamu pravidelně proplácených akcí
-

Aktuální seznam přílohou – celkem 425.000,-

-

Hlasování o schválení seznamu pravidelně proplácených akcí

-

Hlasování : ANO 12 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)

Ad 5) Různé
-

Probíhá revize stanov spolku, do příštího setkání bude dořešeno

-

Ze zápisů z minulých porad vyplynuly některé stále otevřené problémy, otázky. Je třeba na
nich průběžně pracovat:

-

Školní časopis Element bude zařazen jako studijní program /tercie, kvarty/
Větší prezentace KRPŠ, možná účast někoho z KRPŠ na poradě pedagogů
Logo školy – nabídl se pan Kotmel
Úklid školy - proč chodí studenti na mokrých schodech a chodbách, v šatnách a mají čekat až to
uschne. Úklid by měl probíhat až po odchodu studentů a ne se setkávat s nimi na chodbách. Padl
návrh najmout jinou firmu
Licence MS OFFICE - na základě požadavku KRPŠ podán návrh na spolufinancování nákupu licencí
MS OFFICE pro školu, informace od školy – škola jde cestou webových formulářů a aplikací, nemá v
plánu nákup MS OFFICE, diskuze ohledně kompatibility – KRPŠ prosí o ještě jedno zvážení nákupu
licencí
Pan učitel Imramovský
Bylo připomenuto, že členství v KRPŠ vzniká zaplacením příspěvku a v odůvodněných případech není
nutné uhradit celou doporučenou částku 1000 Kč. Pokud rodič studenta je členem KRPŠ může dítě
čerpat výhody, v opačném případě nikoliv – o tomto bodu je nutné v nejbližší době hlasovat

-

-

Příští schůzka Výboru KRPŠ bude 23.02.2022

Zapsal/a J. Hanzal a R. Kopecký

………………….……………..……………

………………….……………..……………

Ověřila M. Horáková

………………….……………..……………

Akce

Maximální výše
příspěvku KR

Terezín (1 den – 2 třídy)

14 000,00 Kč

Terezín (2 dny – 1 třída)

7 000,00 Kč

Osvětim

50 000,00 Kč

Komunistický lágr Vojna

15 000,00 Kč

Lyžařský kurz

15 000,00 Kč

Sportovní, výtvarný a vodácký kurz

30 000,00 Kč

Automaty na vodu – servis

30 000,00 Kč

Školní akademie - vánoční

10 000,00 Kč

Ubytování německých učitelů (výměnné pobyty)

21 000,00 Kč

Halloween

10 000,00 Kč

Knižní poukázky

36 000,00 Kč

Výstava tříd výtvarného oboru

20 000,00 Kč

Hockey show (pronájem haly)

6 000,00 Kč

Kroužky

50 000,00 Kč

Zahradní párty na konci školního roku

10 000,00 Kč

Ročenky pro maturanty

50 000,00 Kč

Školní trička pro 1. ročníky

15 000,00 Kč

Školní mikiny pro 3. ročníky

36 000,00 Kč

Celkem

425 000,00 Kč

Záloha zaplacená

