Zápis ze schůze KR ze dne 22.11.2011
Přílohy:
prezenční listina, program schůzky RK, schválený rozpočet na školní rok 2011/2012,
vyúčtování za školní rok 2010/2011.
Přítomni: Lenka Výletová 8A/8, Kateřina Krejčová 1A/4, Venuše Suchanová 7A/8,
Iva Sušická 1A/8, Milan Rieger-čestný člen KR, Ludmila Adamcová 4A/8,
Jana Muláková 3A/4, Žaneta Ivanovičová 4A/4, Hana Hlouchová –předsedkyně KR,
Vladimíra Jílková 2A/4, Alena Vohánková 6A/8, Hana Höferová 5A/8.
Hosté: Vlastimil Zlatohlávek-zástupce ředitele, Josef Šupík-předseda studentské rady,
Kateřina Krejčová-redaktorka studentského časopisu.
Omluveni: Lenka Vacková 2A/4 ze zdravotních důvodů.
1. Bylo potvrzeno elektronické hlasování:
 Návrh číslo 1 – poskytnutí příspěvku na základě žádosti prof. Řeřichy
ve výši 466,--Kč.
 Návrh číslo 2 – zrušení bezpečnostní schránky.
 Návrh číslo 3 – odměna pro paní hospodářku (Ivu Sušickou) 1000,-Kč
za vybírání a evidenci příspěvků Klubu rodičů.
2. Hlasování o rozpočtu: na základě elektronické diskuze byly připraveny dva
návrhy rozpočtu na rok 2011/2012, pod označením V1 a V2.
Pro V1 – pro 4, proti 7, zdržel 0
Pro V2 – pro 6, proti 5, zdržel 0
Byl schválen návrh rozpočtu na školní rok 2011/2012 pod označením V2.
3. Hlasování o návrhu číslo 4 – vrácení čipů škole, proběhla elektronická diskuze.
Pro 4, proti 5, zdržel 2
Návrh neprošel a čipy bude i nadále spravovat Klub rodičů.
4. Byly rozděleny všem zástupcům tříd hlasovací archy pro hlasování shromáždění
o nových stanovách a Radě Klubu rodičů. Pro třídy, které neměly svého zástupce
na radě KR zajistí hlasování paní Hlouchová.
5. Hlasování o schválení vyúčtování za rok 2010/2011, již předem zasláno RK
e-mailem.
Pro 11, proti 0, zdržel 0
Vyúčtování za školní rok 2010/2011 bylo schváleno.
6. Byly představeny nové webové stránky KR. Stránky budou spuštěny nejpozději
do týdne, www.klubrodicu.cz, zajistí pí. Výletová.

7. Hlasování o schválení dárku, jako poděkování třídním profesorům. Návrh na
Flesh disk pro všechny třídní profesory + drobná kytička, zajistí pí. Výletová
s paní Hlouchovou a bude předáno na školské radě prof. sboru.
Pro 11, proti 0, zdržel 0
Návrh byl schválen.
8. Předali jsme členský průkaz řediteli školy.
9. Rozdělení dopisu rady Klubu, aby jej členové RK předali členům KR ve své třídě.
10. Návrh k hlasování o přijmutí předsedy studentské rady Josefa Šupíka za člena
rady Klubu s právem hlasování.
Pro 11, proti 0, zdržel 0
Návrh byl schválen.
11. Návrh na příspěvek studentům 4A/8 a 8A/8 (maturitní ročníky) na přispění 35,Kč na první Scio test, který slouží pro procvičení k maturitní zkoušce. Návrh
přednesl zást.ředitele V.Zlatohlávek.
Pro 9, proti 2, zdržel 0
Návrh byl odsouhlasen.
Příspěvek se týká členů KR. Netýká se studentů, kteří nejsou členy KR.
12. Hlasování o navýšení částky cestovného o 116,-Kč, žádost byla předložena prof.
Řeřichou (dějepisná soutěž).
Pro 9, proti 0, zdržel 0
13. Žádost prof. Zákutného o příspěvek na úhradu dopravného na dějepisnou soutěž
v Chebu pro 4 osoby ve výši: 534,-Kč.
Pro 9, proti 0, zdržel 0.
14. Žádost prof. Krahulíkové o poskytnutí finančního příspěvku 2500 – 3000,-Kč na
nákup drobných dárků - upomínkových předmětů pro vedení francouzského
Lycée Joffre a rovněž zúčastněné partnery. Jedná se většinou o nákup hodnotných
knižních publikací /DVD apod./ o České republice, nákup drobných suvenýrů
českého původu - sklo, porcelán atd. Na základě diskuze byla navržena částka
1500,-Kč, o které bylo hlasováno.
Pro 10, proti 0, zdržel 1

15. Žádost Jany Mulákové 3A/8 na příspěvek pro Tříkrálový pochod 7.1.2012,
který je organizován třídami 3A/8 a 7A/8 ve výši 1000,-Kč na symbolické
občerstvení pro účastníky pochodu .
Pro 11, proti 0, zdržel 0
16. Žádost paní Sušické na příspěvek na okresní a krajské kolo soutěže v Piškvorkách
ve výši 1651,-Kč okresní kolo, startovné a dopravné, 1200,-Kč zálohově, krajské
kolo, startovné a dopravné.
Pro 9, proti 0, zdržel 0
17. Příspěvek na dopravné Evě Bendové, která se velmi dobře umístila ve
vědomostní soutěži „Magni - Cesty s příběhem“ ve výši 61,--Kč, žádost předložila
prof. Rychtrová.
Pro 9, proti 0, zdržel 0
18. Žádost o příspěvek pro třídu 4A/8 na exkurzi ND s průvodcem, žádost předložila
prof. Rychtrová..
Pro 0, proti 11, zdržel 0.
19. Byly předloženy výkazy hospodaření za období od 1.9. – 20.11.2011 a bylo
ujasněno, které z těchto výkazů budou pravidelně umisťovány na webové
stránky.
Dále byla předložena žádost slečny Jiráskové o příspěvek na jazykový certifikát.
Z časového důvodu jsme tuto žádost nestihli projednat. RK se dohodla, že tento návrh
bude řešit prostřednictvím internetového hlasování a zároveň bude hlasovat o navýšení
příspěvku z původních 30% na 50%.
Pan Šupík předložil žádost na příspěvek pro akci „psycholog“ pro 15 studentů ve výši
300,--Kč na každého studenta. Opět z časových důvodů nebylo možné se této žádosti
věnovat a bude nadále řešena prostřednictvím internetové komunikace. Dále předložil
žádost o příspěvek na vydávání školního časopisu. Žádost předloží e-mailem a opětovně
bude řešena elektronicky.
L. Výletová zpracuje seznam schválených výdajů, připraví jednotlivé výdajové doklady,
které budou u paní Sušické k vyplacení. Finanční prostředky připraví společně H.
Hlouchová a L.Výletová.

Přílohy:
Klub rodičů a přátel Gymnázia Louny

Program schůzky Rady Klubu rodičů dne 22.11.2011:
1. Potvrzení elektronického hlasování:
 Návrh číslo 1 – poskytnutí příspěvku na základě žádosti prof. Řeřichy ve výši
466,--Kč; elektronického hlasování se zúčastnilo 12 členů Rady Klubu, pro bylo
všech 12 zúčastněných (Jílková, Höferová, Výletová, Vacková, Hlouchová,
Muláková, Bartošová, Vohánková, Rieger, Ivanovičová, Suchanová, Adamcová).
 Návrh číslo 2 – zrušení bezpečnostní schránky, elektronického hlasování se
zúčastnilo 10 členů Rady Klubu, pro bylo všech 10 zúčastněných (Vacková,
Výletová, Hlouchová, Muláková, Bartošová, Vohánková, Ivanovičková,
Suchanová, Adamcová, Höferová).
 Návrh číslo 3 – odměna pro paní hospodářku 1000,-Kč za vybírání a evidenci
příspěvků Klubu rodičů, elektronického hlasování se zúčastnilo 10 členů Rady
Klubu, pro bylo všech 10 zúčastněných (Vacková, Výletová, Hlouchová,
Muláková, Bartošová, Vohánková, Ivanovičková, Suchanová, Adamcová,
Höferová).
2. Hlasování o rozpočtu: na základě elektronické diskuze byly připraveny dva návrhy
rozpočtu na rok 2011/2012, pod označením V1 a V2, oba jsou přílohou programu.
3. Hlasování o návrhu číslo 4 – vrácení čipů škole, zde probíhá již elektronická diskuze.
4. Rozdělení všem zástupců tříd hlasovací archy pro hlasování shromáždění o nových
stanovách a dohoda, kdo archy posléze vybere a zajistí vklad nových stanov, pokud
budou odsouhlaseny do rejstříku sdružení.
5. Hlasování o schválení vyúčtování za rok 2010/2011, již předem zasláno e-mailem.
6. Náhled nových webových stránek, jak by měly vypadat.
7. Předložení hospodaření od 1.9.2011, již předem zasláno e-mailem.
8. Hlasování o schválení dárku, jako poděkování třídním profesorům a stanovení, jaký
dárek to bude.
9. Předání členského průkazu řediteli školy.
10. Rozdělení dopisu rady Klubu, aby jej členové RK předali své třídě.
11. Účast předsedy studentské rady. Diskuze + nové návrhy:
Hlasování o navýšení částky o 116,-Kč profesoru Řeřichovi, opomněl připočítat zpáteční cestu.
Žádost profesora Zákutného o příspěvek na úhradu dopravného na dějepisnou soutěž v Chebu
pro 4 osoby ve výši: 534,-Kč (program soutěže v příloze).
Žádost profesorky Krahulíkové o poskytnutí finančního příspěvku 2500 – 3000 Kč na nákup
drobných dárků - upomínkových předmětů pro vedení francouzského Lycée Joffre a rovněž
zúčastněné partnery. Jedná se většinou o nákup hodnotných knižních publikací /DVD apod./ o
České republice, nákup drobných suvenýrů českého původu - sklo, porcelán atd.

