Zápis ze schůze KR ze dne 25.11.2014 v 15:30 hodin.
Zápis s přílohami bude umístěn na web KR – www.klubrodicu.cz.
Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (13), hosté (5), návrh na spolufinancování licenčního
programu OVS-ES.
Na základě prezenční listiny se sešlo 13 členů Rady Klubu rodičů, tato schůze je usnášeníschopná.
1.

Potvrzení elektronického hlasování:

Školní rok 2013/2014 a 2014/2015
Návrh č.105 – Příspěvek pro oceněné studenty při předávání vysvědčení na nákup poukázek na nákup knih
v hodnotě 400,- Kč v celkové výši: 3200,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.106 – startovné na soutěž pěveckých sborů ve výši 1200,-Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.107 – Autobus na Eurorébus, ve výši 4 882,-Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.108 – Převedení částky zůstatku z částky 20 000,-Kč po proplacení příspěvků na certifikáty za rok
2013/2014 ve výši 15 150,-Kč do roku 2014/2015, částka rozdílu bude připočtena k částce v návrhu rozpočtu na
2014/2015 (4850,-); pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č 109 - příspěvek na dopravu ve výši 550,-Kč na vyhlášení soutěže Lidice pro 21. století,
pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh 110 – Adaptační seminář s psychologem ve výši: 1 000,-Kč, pro 10, proti 0, zdržel 0.
Návrh 118 - 16 375,-Kč převod na účet školy č. 3274200257/0100 faktura za dopravy - studenti z Holandska
v tomto případě se jedná o příspěvek na dopravu v rámci výměnného pobytu Holanďanů v Lounech - fa. uhradí
škola, jež bude žádat Město Louny o příspěvek v rámci družebního města po obdržení příspěvku bude jeho celá
částka zaslána na účet KR.
pro 10, proti 0, zdržel 0.
Návrh 120 – příspěvek pro studenty z Francie ve výši: 11.000,-Kč, pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh 121 - Příspěvek na tradiční soutěž v Piškvorkách, startovné pro 6-ti členné družstvo 220,-Kč, skupinová
zpáteční jízdenka 308,-Kč. Celkem ve výši 528,-Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh 122 - OK plavání, 600,-Kč startovné za 3 družstva á 200,- Kč/družstvo, pro 12, proti 0, zdržel 0.
Potvrzeno: 13 hlasů__
Návrhy, které nebyly v elektonickém hlasování prohlasovány:
111) Kč 400,-okr.kolo atletika CORNY- 15.9.2014 Meziboří - 24 studentů - 2 družstva á 200/družstvo startovné
- doprava zdarma (hradí DDM Žatec); pro 12, proti 1, zdržel 0.
112) Kč 1.600,-krajské kolo CORNY - 25.9.2014 Bílina - 24 studentů - 2 družstva á 200/družstvo startovné
- doprava po odečtení přísp. DDM Žatec Kč 1200,- Kč; pro 12, proti 1, zdržel 0.
113) Kč 400,-oblastní kolo přespolní běh - 26.9.2014 Louny - 11 studentů - 2 družstva á 200/družstvo startovné; pro 12, proti
1, zdržel 0.
114) Kč 1.144,-okresní kolo přespolní běh - 2.10.2014 - Krásný Dvůr- 2 družstva á 200/družstvo startovné
- doprava po odečtení přísp. DDM Žatec Kč 744,--; pro 12, proti 1, zdržel 0.
115) Kč 800,-krajské kolo přespolní běh - 8.10.2014 Ústí nad Labem - 1 družstvo á 200/družstvo startovné
- doprava cca 600,--; pro 12, proti 1, zdržel 0.
116) Kč 3.150,-krajské kolo ekologické olympiády - 3-5.10.2014 Krásná Lípa - 9 studentů- účastnický
poplatek 350,-/os.; pro 12, proti 1, zdržel 0.
117) cca Kč 2000,--

- medaile na lyžařský výcvik, medaile na cyklistický výcvik; pro 13, proti 0, zdržel 0.
119) Kč 20.000,-- 1/2 příspěvku na hygienické potřeby pro školní rok 2014/2015
- zde prosím zaslat na účet školy 20.000,--, (zbytek 20.000 hlasování v lednu 2015 podle uhrazených příspěvků);
pro 13, proti 0, zdržel 0.
Diskuze:
Návrh 123 – Nákup software:
Rekapitulace k návrhu:
Částka 58 545,-Kč ročně, celkem smlouva na tři roky.
Jedná se o licenci na nový operační systém W8 + ostatní programy dle
nabídky.
Schválen návrh na příspěvek Klubu rodičů na nový sofware pro školu, dle přiloženého návrhu Mgr. Šepsovou
ve výši 50% z celkové částky ve výši: 29.273,-Kč ročně po dobu 3 let, druhých 50% hradí škola. Výhodou pro
studenty je, že budou ve škole pracovat s novým a aktualizovaným softwarem a členové Klubu rodičů mají ještě
navíc právo používat licence Office Pro plus pro domácí využití, tato možnost je určena pouze pro členy Klubu
rodičů.
Návrh 125
Prof. Řeřicha požádal Radu Klubu rodičů o schválení příspěvku na Akci Studentská Agora – cestovné ve výši
cca 1.100,-Kč. Příspěvek byl schválen; pro 13, proti 0 zdržel 0.
Návrh 126
Žádost o přípěvek ve výši 15x1000,-Kč pro studenty z Barendrechtu, kteří přijeli do Loun v rámci výměnných
pobytů + 2000,-Kč občerstvení pro jejich doprovod. Celkem 17 000,-Kč. Příspěvek byl schválen; pro 13, proti 0,
zdržel 0.
Návrh 127
Hospodářka KR předložila návrh rozpočtu na rok 2014/2015, na základě návrhu předsedkyně KR byla navýšena
odměna paní Sušické – hospodářce školy na 2000,-Kč ročně, která KR pomáhá s agendou, příjem příspěvků,
jejich evidence, kompletní vedení hotovostní pokladny při vyplácení příspěvků, atd. Dále se předsedkyně KR
vzdala své odměny za rok 2013/2014 ve prospěch mimořádné odměny paní Sušické za rok 2013/2014.
Byla upravena částka položky pro výměnné pobyty (pro přijíždějívší zahraniční studenty – výměnné pobyty),
tyto změny byly schváleny. Opravený návrh rozpočtu bude Radě Klubu zaslán ke kontrolnímu hlasování
elektronicky.
Paní Sušická předložila Radě Klubu rodičů seznam studentů, kteří zatím nejsou členy Klub rodičů pro tento rok.
Rada RK se usnesla, že členství je dobrovolné a že jej nelze vyžadovat. RK se však bude snažit pozitivně působit
na studenty resp. jejich rodiče, že členstvím v Klubu rodičů pomáhají nejen škole, ale i svým dětem, studentům
školy.
Vzhledem k časové tísni bude hospodaření Klubu rodičů za rok 2013/2014 předloženo k elektronickému
hlasování.
Rada Klubu rodičů uvítala ve svých řadách nové členy.
Rada Klubu rodičů děkuje hostům tj. profesorům a profesorkám, kteří se zúčastnili schůzky Rady Klubu rodičů a
těší se i na další účast. Vzájemná spolupráce je velmi důležitá.
Pan ředitel poděkoval Radě Klubu rodičů za jejich práci a taktéž i Rada Klubu rodičů děkuje profesorskému
sboru za vzájemnou součinnost a zvláště potom panu řediteli za jeho aktivní práci s Radou Klubu rodičů.
Zapsala: Lenka Výletová – hospodářka Klubu rodičů

