Zápis ze schůze KR ze dne 12.4.2012
prezenční listina, viz příloha č. 1 (paní Janu Mulákovou zastoupila dcera Jana Muláková)
Na základě prezenční listiny se sešlo 16 členů rady Klubu rodičů, čímž je tato schůzka
usnášeníschopná a dále nás navštívilo 5 zástupců profesorského sboru.
1.

Potvrzení elektronického hlasování:

Návrh č.5 - sportovní soutěže celkem 2 461,-Kč; pro 12, proti 0; zdržel 0.
Návrh č.6 - akce „Psycholog“; pro 12, proti 1, zdržel 2.
Návrh č.7 - navýšení příspěvku na certifikáty jazykových zkoušek FCE na 50%; pro 10, proti 2, zdržel 0.
Návrh č.8 – sportovní akce celkem 3 076,-Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.9 – záloha na sportovní akce 5 000,-Kč a vědomostní soutěže 5 000,-Kč, podle připraveného soupisu
akcí prof. Zlatohlávka; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.10 – navýšení příspěvku, dar pro „Francii“, výměnné pobyty z 1 500,-Kč na 2 500,-Kč; pro 1, proti 11,
zdržel 0.
Návrh č.11 – sportovní akce (nad rámec předpokládaného rozpočtu) ve výši 1 020,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0, .
Návrh č. 12 – sportovní akce (nad rámec rozpočtu) ve výši 1640,--Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 13 - upřesnění proplácení certifikátů na základě podnětu prof. Studenovské: Nárok na příspěvek na
certifikát ve výši 50% budou mít ti studenti, kteří složí mezinárodně uznávanou zkoušku z AJ, NJ, FJ a RJ od
úrovně B2, hodnocení dle společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ;
pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 14 – Volba jednatelky KR. Navrhnuta byla paní Eva Bartošová; pro 10, proti 0, zdržel 2.
Návrh č. 15 – Volba místopředsedkyně KR. Navrhnuta byla paní Hana Höferová; pro 10, proti 0, zdržel 2.
Návrh č. 16 – Žádost prof. Jelínkové o příspěvek 12000,-Kč na žíněnky pro zdravotní tělocvik. Jedná se o 5 ks
žíněnek; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 17 – Zakoupení programu Zákon pro školu. Společnost, která se zabývá od roku 1994 vývojem
programů a mimo jiné také elektronickým zpracováním naši právní legislativy, poskytuje školám velmi výhodně
tento program, pokud je používán k výukovým účelům. Roční poplatek je 576,- Kč, ve kterém je 6 aktualizací
ročně. Pro 11, proti 1, zdržel 0.
Návrh č. 18 – Příspěvek ve výši: 7000,—Kč na studentský muzikál V.Hlavatý, který by studenti chtěli představit
na školní akademii. Tento příspěvek byl podmíněn pouze v případě, že se skutečně bude tento muzikál
realizovat. Studenti na něm pilně pracují, je jich zatím angažováno cca 40 a nyní se připravuje hudba k
napsaným textům. Předseda Studentské rady přislíbil informace o postupu příprav.
Příspěvek bude určen na výrobu části kostýmů, kulis, letáčků a plakátů. Patronát nad muzikálem převzal pan
ředitel. Pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 19 – Kytice pro hosta filmového klubu v hodnotě 154,-Kč. Pro 11, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 20 – Příspěvek na zisk studentského časopisu ve výši: 1136,--Kč. Pro 15, proti 0, zdržel 0.
Návrh č. 23 - Schválen příspěvek ve výši 200,-Kč startovné na KK basketbalu v Litoměřicích. Pro 12, proti 0,
zdržel 0.
Návrh č. 24 – Schválen příspěvek na Velikonoční laťku ve výši 500,-Kč. Pro 11, proti 0, zdržel 0.
Pro elektronické hlasování je započítáváno všech 18 členů Rady Klubu (ustanoveno k 22.11.2011).
Odhlasováno je v případě, že nadpoloviční většina členů Rady Klubu odhlasuje stejně.
Elektronické hlasování potvrzeno: __14-ti hlasy (3 členky RK přišly později)
Návrhy č. 21 – 22, hlasování nebylo elektronicky dokončeno.
Hlasování na schůzce KR:
Návrh 21 a) dopravné pro studentky ve výši 564,-Kč; ANO 12, NE 0, ZDRŽEL 1 - odsouhlaseno
Návrh 21 b) dopravné pro pedagogický doprovod ve výši 178,-Kč; ANO 3, NE 8, ZDRŽEL 2 - neodsouhlaseno
Návrh 22 – příspěvek na úhradu autobusu pro studenty na sportovní maratón ve výši 4320,-Kč; ANO 11, NE 1,
ZDRŽEL 2, odsouhlaseno.

Žádost o příspěvek na bus pro Eurorébus ve výši 4500,-Kč; po proplacení příspěvku je možné požádat
město Louny o proplacení dopravného – hlasováno ANO 16, NE 0, ZDRŽEL 0, odsouhlaseno.
3. Žádost Markéty Stolínové o příspěvek ve výši 50% ve výši 2175,-Kč, FCE Level B2 – hlasováno ANO
16, NE 0, ZDRŽEL 0, odsouhlaseno.
4. Příspěvky na hygienické potřeby ve výši, která bude rozpočtem schválena, budou zasílány na účet školy
jako příspěvek škole a škola si je bude zajišťovat sama, je to pro ni výhodnější vzhledem k nové právní
úpravě – hlasováno ANO 16, NE 0, ZDRŽEL 0 – odsouhlaseno.
5. Paní Vohánková nám představila nový sál v Cítolibech pro pořádání různých akcí a plesů v kapacitě cca
300 míst. Odkaz na tento sál bude také vložen na webové stránky KR.
6. Klub rodičů bude pořádat fotografickou soutěž pro studenty lounských škol. Podklady připraví paní
Bartošová a budou elektronicky rozeslány všem členům RK.
7. Ples KR a studentů – absolventský ples: přípravy na absolventský ples mají na starost Lenka Výletová a
Josef Šupík, kteří budou průběžně informovat RK.
8. Seznámení s průběžným hospodařením Klubu rodičů v tomto školním roce 2011/2012 k 31.3.2012 –
RK byla seznámena s průběžným hospodařením KR.
9. Příprava a diskuze k rozpočtu na školní rok 2012/2013: Z časového hlediska nebylo možné hlasování o
rozpočtu dokončit. Bylo dohodnuto, že bude o rozpočtu hlasováno elektronicky po vyřešení vyplácení
příspěvků pro zahraniční studenty v rámci výměnných pobytů, o které níže žádaly prof. Krahulíková FJ
a prof. Honsová AJ.
10. Hosté:
První příspěvek přednesla prof. Krahulíková. Přečetla kladné reakce rodičů na výměnný pobyt ve
Francii a připomněla KR, že v září 2012 přijedou francouzští studenti do Loun na výměnný pobyt. Dále
prof. Krahulíková zdůraznila, že se jedná při této akci o osobní přístup a tudíž nemůže být tak masová
jako pobyty organizované cestovními kancelářemi. Žádala KR o podporu v této činnosti jako takovou a
následně přednesla konkrétní žádost o příspěvek ve výši 20.000,--Kč právě pro studenty, kteří přijedou
do Loun v září 2012, jedná se o 10 studentů.
Druhý příspěvek přednesla prof. Honsová. Nastínila počet studentů, kteří se akce účastní v počtu 12 a
taktéž informovala KR o tom, že studenti z Holandska (Barendrechtu) přijedou v září 2012. Nakonec
požádala KR o příspěvek ve výši 6.000,-Kč.
Po krátké diskuzi navrhla paní Ivanovičová, že bychom měli jako KR vyplácet příspěvky pro všechny
pobyty v jednotné výši. Předběžně bylo dohodnuto, že bude vyplácen příspěvek na zahraničního
studenta. O výši příspěvku bude vedena elektronická diskuze a to právě z časových důvodů.
11. Paní Sušická požádala KR o příspěvek na školní kopírku ve výši max. 20.000,-Kč. Taktéž z časových
důvodů bude o tomto hlasováno elektronicky.
12. Pan ředitel nás informoval o všeobecné situaci ve školství týkající se snižování mezd zaměstnancům
škol. Taktéž nás informoval o snížení rozpočtu školy na nový školní rok. Další informací bylo, že od
1.8.2012 bude jmenován nový ředitel školy, zatím není známo kdo jím bude.
2.

Děkujeme profesorům, kteří se naší schůzky zúčastnili, také děkujeme za přednesené příspěvky.

