Spolek rodičů a přátel Gymnázia Louny

Zápis ze schůze Spolku rodičů a přátel gymnázia Louny ze dne 21.11.2017
v 15:30 hodin
Prezenční listina, viz příloha č. 1
Na základě prezenční listiny se sešlo 15 členů Rady Spolku rodičů, čímž je tato schůzka
usnášeníschopná.

Rada Spolku přivítala nové členy Rady Spolku, přivítala nového ředitele Gymnázia - Mgr.
Daniel Syrovátko, který se představil a nastínil pokračování spolupráce Spolku rodičů a
Gymnázia.
Lenka Výletová – hospodářka SR informovala členy RS o účasti výboru Rady Spolku rodičů
na jednání školské rady.
Po té Rada spolku přistoupila k hlasování. Byly předloženy tyto návrhy, kterým předcházela
diskuze.
Návrh č.198 - příspěvek na nákup drobného dárku pro třídní učitele, jako poděkování za
pomoc při vybírání členských příspěvků a ostatní pomoci.
Celkem příspěvek ve výši: 3000,-Kč
pro 13, proti 0, zdržel 2.
Návrh č.199 – Ustanovení ředitele Gymnázia (Mgr. Daniel Syrovátko) čestným členem
Spolku rodičů a přátel Gymnázia Louny.
pro 14, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.200 – Příspěvek na akci: Víkend s psychologem, ve výši: 1500,-Kč
pro 15, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.201 – Schválení předloženého hospodaření za školní rok 2016/2017
pro 15, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.202 – Schválení předloženého návrhu rozpočtu na školní rok 2017/2018
pro 15, proti 0, zdržel 0.
Paní Sušická seznámila členy RS s podrobně o vydaných prostředcích na sportovní akce
v souladu s návrhem č. 190.

Str. 1

Spolek rodičů a přátel Gymnázia Louny
Diskuze:
Lenka Výletová přednesla návrh po předběžném projednání s ředitelem Gymnázia, že by
Spolek rodičů zrušil webovou stránku www.klubrodicu.cz s tím, že by se připojil na nový
web Gymnázia, kde by měl svou sekci, ve které by nadále informoval rodiče o hospodaření a
činnosti Spolku. Webovou stránku navštěvuje velmi málo rodičů.
Do té doby bude webová stránka udržována tak, aby zde byly informace o hospodaření a
zápisy ze schůzek RS. Jsou zde k dispozici nové stanovy a kontakty. Již nebude stránka
upravována (změna názvu, atd.).
Lenka Výletová seznámila členy RS, že se nedaří vybírat poměrné poplatky za příspěvky při
hromadných akcích od těch studentů, kteří nejsou členy SR a přitom čerpají finanční výhody.
Zpětně tyto poplatky většina neuhradí a to bez ohledu na to, že to za ně někdo jiný hradí.
V diskuzi předsedkyně RS Hana Hlouchová vyzvala pana ředitele, aby RS informoval o
zamýšlených investicích do vybavení školy, na které by mohl Spolek rodičů přispět. Pan
ředitel se vyjádřil, že by velmi rád zajistil po celé škole kvalitní signál bezdrátového připojení
k internetu, k čemuž je nutné vybavení, na které by rád využil příspěvek od Spolku rodičů,
který byl SR schválen, viz příspěvek na vybavení školy, či školní pomůcky.
Na základě upozornění pana Vernera, Rada Spolku ještě jednou zdůraznila, že studenti, kteří
reprezentují školu např. na znalostních olympiádách, atd. si mohou zažádat o příspěvek např.
na dopravu či startovné, jelikož se jedná reprezentaci školy.
Dále bylo upřesněno, že žádosti o příspěvek na certifikáty B2 a obtížnější je možné také
předávat přímo paní Sušické, hospodářce školy. K žádosti je nutné přiložit kopii certifikátu,
kopii dokladu o zaplacení a v žádosti uvést mj. i číslo bankovního účtu na který chce žadatel
příspěvek poslat. Žádost mohou podávat pouze studenti, kteří jsou po celou dobu studia členy
SR.
Dne 21.11.2017
Zapsala: Lenka Výletová – hospodářka SR
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