Zápis z jednání Výboru Klubu rodičů
ze dne 23. února 2022
Přítomni : viz. prezenční listina.
Bylo hlasováno o zapisovateli (J. Hanzal), ověřovateli zápisu (M. Horáková) a programu schůze - viz.
níže.
Hlasování : ANO 11 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)
Program :
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Stav účtu KRPŠ.
Stav vybírání a utrácení příspěvků KR.
Web KR.
Různé

Ad 1) Proběhla kontrola zápisu z posledního Výboru KRPŠ.
Ad 2) Stav účtu KRPŠ k 23.2.2022 – 805 900,-Kč
Ad 3) Stav vybírání a utrácení příspěvků KR
V lednu byly odeslány emaily s žádostí o příspěvek do KRPŠ a v únoru poděkování do kompletně
vybraných tříd (přes zástupce KRPŠ)
Seznam tříd s kompletně vybranými příspěvky:
1.A, 1.C, 1.D 2.C, 2.D 3.C, 3.D 4.A, 4.C, 4.D 5.C 6.A, 6.C, 6.D
KRPŠ schválilo odměnu 3000,- Kč pro výše uvedené třídy.
Hlasování : ANO 11 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)
Poslední urgence plateb v termínu do 28. 2., poté již KRPŠ nebude upomínat. Odměnu pro třídy
s kompletně vybranými příspěvky bude KRPŠ vyplácet i po tomto datu.
Zůstává nevybráno:
2.A - 6 příspěvků
3.A - 3 příspěvky
5.A - 3 příspěvky
5.D – 3 příspěvky
Celkové výběry: 503.400 Kč

Ad 4) Web KR.
-

Ad 5)

proběhla debata – závěr: je praktičtější zůstat na webu školy
A. Sýkora – návrh na tvorbu vlastních webových stránek (obsah: něco o nás, zástupci
KRPŠ, seznam podporovaných akcí, příspěvky, zápisy ze schůzí, dotazy …)
nyní funguje složka KRPŠ na webu školy, kde jsou základní informace o KRPŠ (v únoru
tohoto roku aktualizované)
dotázat se p. ředitele na možnost, aby p. Sýkora měl přístup k části školního webu, který
se týká KRPŠ

Různé

Žádost kabinetu TV – obnova běžeckých bot – max 10.000,-, cca 5-6 párů
Hlasuje se s tím, že se škola při nákupu bude chovat jako řádný hospodář a vybere tu
nejvýhodnější možnost
Hlasování : ANO 11 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)

Žádost o dovybavení interaktivní učebny – Fy,Che,Bio max do výše 120.000,Hlasuje se s tím, že se škola při nákupu bude chovat jako řádný hospodář a vybere tu
nejvýhodnější možnost
Hlasování : ANO 11 /NE 0 /ZDRŽEL 0 – (100% / 0% / 0%)

Časopis Element
-

naposledy vydáván v roce 2017; bude znovu vycházet jako občasník několikrát za rok
v nákladu cca 300 ks (16 – 20 stránek)
škola má nabídku od tiskárny v ceně cca 9000 Kč za náklad
J. Hanzal ověří nabídku u jiné firmy (pro porovnání cen)
KRPŠ vítá, že bude časopis znovu vycházet

Několik členů projevilo přání schůzek v jiném dni než středa
Stanovy
-

probíhá revize stanov spolku; návrh nových stanov je připraven

Leták KRPŠ
-

připravila D. Cejpková
leták bude vyvěšen ve škole, na stránkách KRPŠ, bude se rozdávat rodičům primánů na
prvních třídních schůzkách atd.

Prezentace KRPŠ mezi profesorským sborem
-

KRPŠ nabídlo, že odprezentuje informace o možnostech proplácení školních akcí na
pedagogické poradě
sdělení p. ředitele - na pedagogických poradách jsou profesoři pravidelně informováni o
tom, že mohou KRPŠ žádat o proplácení jejich akcí (aktuálně má škola možnosti hradit
více než dříve, není tolik potřeba za strany profesorského sboru žádat o příspěvky KRPŠ)

-

plánuje se v původním rozsahu, tj. pro celou školu, předběžný termín 13. 4. 2022
pan ředitel ještě potvrdí termín

AERO

Maturitní ples
-

-

termín odloženého plesu je 25. 4. 2022 (bude imatrikulace prim i sekund)
k dnešnímu datu prodány vstupenky za 290.000 Kč; zatím jsou v distribuci pouze lístky
na sezení s ohledem na aktuální „covidové zákazy“, lístky na stání budou
pravděpodobně uvolněny po 13. 3. (po zrušení epidemiologických opatření)
poté požadavek na informování na webu školy o prodeji vstupenek a navýšení kapacity

Sdělení p. Hůly - chválení zástupců KRPŠ v jednotlivých třídách by mělo být formálně každý školní
rok znovu
Informování rodičů o výsledcích jednání KRPŠ – je možné např. poslat link na aktuální zápis, který
KRPŠ vždy zveřejňuje na webu

Příští schůzka Výboru KRPŠ bude 05.04.2022 od 17 hodin ve studovně GNP

Zapsal/a J. Hanzal

………………….……………..……………

………………….……………..……………

Ověřila M. Horáková

………………….……………..……………

