Zápis ze schůze KR ze dne 2.10.2012 v 16:30 hodin.
Zápis s přílohami bude umístěn na web KR – www.klubrodicu.cz.
Prezenční listina příloha č. 1 – Rada Klubu (12), č. 2 – hosté (3). Hospodaření KR za období školního
roku 2011/2012 příloha č. 3.

Na základě prezenční listiny se sešlo 12 členů rady Klubu rodičů, čímž je tato schůzka
usnášeníschopná.
1.

Nedořešený návrh č.45 – host prof. Studenovská přednesla svou žádost na příspěvek na dar a pohoštění pro
doprovod Holandských studentů ve výši: 2000,-Kč. Tento návrh nebyl z časových důvodů elektronicky
prohlasován a proto se k hlasování přistoupilo na schůzce RK. Hlasovalo 11 členů RK, 12-tý člen dorazil později.
Návrh č. 45 – Příspěvek pro doprovod zahr. studentů z Holandska ve výši 2000,-Kč; pro 10, proti 0, zdržel 1.
Příspěvek ve výši 2000,-Kč byl schválen.

Všem hostům děkujeme za spolupráci a za to, že si našli ve vytíženém pracovním dni chvilku pro schůzku Rady
Klubu rodičů. Taková spolupráce je přínosem a přímá argumentace zúčastněných profesorů, včetně zodpovězení našich
otázek, vždy pomůže a usnadní rozhodování členů Rady Klubu rodičů.
2. Potvrzení elektronického hlasování:
Školní rok 2011/2012
Návrh č.25 – Dějepisná exkurze celkem 4 000,-Kč; pro 12, proti 0; zdržel 0.
Návrh č.26 - Kopírka; pro 10, proti 1, zdržel 0.
Návrh č.27 – příspěvek pro zahraniční studenty ve výši 1000,-Kč na studenta; pro 11, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.28 – Návrh rozpočtu pro školní rok 2012/2012; pro 10, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.29 – Příspěvek na bus – Eurorébus ve výši 5700; pro 11, proti 0, zdržel 0. KR podá žádost o příspěvek na MÚ
Louny.
Návrh č.30 – Sportovní soutěže celkem 300,-Kč; pro 10, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.31 – Příspěvek certifikát Čapková ve výši 2175,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0, .
Návrh č.32 – Příspěvek certifikát Friedlová ve výši 2175,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.33 – Absolventský ples – podmínky; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.34 – Vědomostní soutěže ve výši 157,-Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.35 – Příspěvek na dopravu, věd. soutěže „Svět v pohybu“ ve výši 1100,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.36 – Příspěvek certifikát Frélichová ve výši 2175,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0, .
Návrh č.37 – Beach volejbal ve výši 400,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.38 – Biologický seminář ve výši 3000,-Kč; pro 10, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.39 – Příspěvek certifikát Paurová ve výši 1431,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.40 – Příspěvek certifikát Prošek ve výši 1800,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.41 – Příspěvek pro 12 studentů z Holandska dle pravidel schválených viz. návrh č. 27 ve výši 12000,-Kč; pro 12,
proti 0, zdržel 0.
Návrh č.42 – Příspěvek certifikát Hauerová ve výši 2175,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.43 – Příspěvek na pronájem divadla – tento nebyl prohlasován, vyřešeno tím, že částka byla započítána do nákladů
na muzikál, na který KR přispěl částkou 7000,-Kč. Tyto náklady byly školou doloženy.
Školní rok 2012/2013
Návrh č.44 - Příspěvek certifikát Kučera ve výši 1400,-Kč; pro 11, proti 0, zdržel 0. Tento příspěvek zatím nebyl vyplacen,
pan Kučera do dnešního dne nedodal číslo bankovního účtu. Byl k tomu vyzván e-mailem prostřednictvím tř. prof. i paní
hospodářky. Jeho přímo kontaktovat nelze, nezanechal e-mail, žádost posílala prof. Rychtrová.
Návrh č. 46 – schválení člena Klubu rodičů jehož potomek již nechodí na GVH v souladu se stanovami – Lenka Výletová,
pro 10, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 47 – Sportovní soutěže ve výši 1800,-Kč, pro 12, proti 0, zdržel 0
Elektronické hlasování bylo potvrzeno v souladu s pravidly elektronického hlasování: schváleno 12 členů RK.

3.

Seznámení s hospodařením roku 2011/2012 a předložení rozpočtu ke konci hospodářského roku 2011/2012 ke
schválení. Hospodaření KR bylo pro tento školní rok téměř vyrovnané a bude vyvěšeno na webu Klubu rodičů.
Hlasování PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL 0
Předložené hospodaření školního roku 2011/2012 bylo schváleno.

4.

Volba výboru KR:
Radou Klubu rodičů byl zvolen výbor RK, výbor byl zvolen všemi hlasy přítomných členů:
Předsedkyně :
Hana Hlouchová
Místopředsedkyně:
Hana Höferová
Jednatelka:
Eva Bartošová
Hospodář:
Lenka Výletová

5.

Absolventský ples, rozpočet, vstupenky: seznámení se stavem a pokračováním příprav plesu. Členům RK byl
předložen předběžný rozpočet plesu.

6.

Fotosoutěž – prosíme všechny zúčastněné, aby zasílali fotografie.

7.

Hlasování o příspěvu na medaile, nebo na jiné ceny na lyžařský kurz a cyklokurz ve výši: 1.600,-Kč.
Hlasování Návrh 45 – PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL 0.
Příspěvek byl odsouhlasen.

8.

OK Corny – návrh 47: z časových důvodů, nebylo prohlasováno elektronicky a bylo hlasováno o tomto návrhu na
schůzce RK. Úhrada dopravy na KK Corny ve výši 1478,-Kč. Startovné bylo uhrazeno ze zůstatku KK Corny,
ostatní zůstatek z KK Corny bude vrácen do pokladny.
Rekapitulace Corny:
OK Corny - příspěvek na startovné a dopravu ve výši 1800,-Kč, profinancováno 482,-Kč dopravné; KK Corny –
startovné ve výši 400,-Kč (2x200,-Kč) uhrazeno ze zůstatku OK Corny . Zůstatek z OK Corny po odečtení
startovného bude vráceno do pokladny RK ve výši 918,-Kč. Faktura za dopravné ve výši 1478,-Kč bude uhrazena
z účtu KR.
Hlasování Návrh 47 – PRO 12, PROTI 0, ZDRŽEL 0.
Návrh byl schválen.

9.

Celostátní kolo Atletického poháru středních škol CORNY.
Hlasování o výši příspěvku na výše uvedenou soutěž.
První návrh – příspěvek na bus ve výši 17.000,-Kč.
Pro 3, proti 6, zdržel 3
Druhý návrh – příspěvek ve výši 7000,-Kč, který pokryje náklady 10-ti studentů + 2 doprovod na dopravu
hromadnými prostředky ve výši 7000,-Kč.
Pro 7, proti 1, zdržel 3
Příspěvek ve výši 7000,-Kč byl schválen na úhradu nákladů na dopravné studentů na Celostátní kolo Atletického
poháru Corny v Břeclavi.

10. Informace a poděkování paní Sušické: KR byl poskytnut příspěvek na hygi potřeby ve výši 21.000,-Kč, na MÚ
Louny byla podána žádost na dopravu – Eurorébus a žádost na příspěvek pro studenty z Holandska na úhradu
nákladů s tímto spojených. Tímto děkujeme paní Sušické za spolupráci a pomoc.
11. Volba loga KR podle návrhů studentů. Vzhledem k tomu, že zvítězilo logo, které využívá logo školy, pro úplné
vyhlášení vítězného loga je nutné požádat o souhlas školu, resp. ředitele školy coby zástupce s jeho využíváním.
12. Diskuze:
V diskuzi pan ředitel zdůraznil, že je nutné, aby se škola více zaměřovala na kvalitu nejen vzdělání, ale i
mimoškolní činnosti s tím, že bude apelovat na profesory a studenty, aby se více zapojili do studijních soutěží a
olympiád. Také poděkoval KR za spolupráci a požádal členy RK, aby na třídních schůzkách poděkovali všem
členům Klubů rodičů.

Zapsala: Lenka Výletová
Kontrolu provedla: Hana Höferová

