Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.
Zápis s přílohami bude umístěn na web KR – www.klubrodicu.cz.
Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního roku
2012/2013; návrh rozpočtu Klubu rodičů na školní rok 2013/2014.
Zastoupení: Alice Studenovská – mimořádně zastoupení třídy 4A/8, Iva Sušická – mimořádně
zastoupení třídy 3A/8.
Na základě prezenční listiny se sešlo 12 členů rady Klubu rodičů, tato schůzka je usnášení schopná.
Schůzka byla zahájena přivítáním nového člena Rady klubu rodičů a to zástupce studentů Jana Milana
Kudrny a přivítáním hostů.
1.

Potvrzení elektronického hlasování:

Školní rok 2011/2012
Návrh č.73 – Doprava Eurorébus ve výši 4744,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.74 – ÚK dějepisné olympiády ve výši 514,-Kč; pro 11, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.75 – Dar pro holandské studenty ve výši: 1000,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.76 – Příspěvek pro studenty na výměnný pobyt do Barendrechtu ve výši 1000,-Kč na studenta pro 17 osob, tudíž
v celkové výši 17000,-Kč; pro 5, proti 10, zdržel 0.
Návrh č.77 – Příspěvek na dopravné Eurorébus (HD) ve výši: 1350 Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.78 – Poukázky na knihy pro studenty – vysvědčení ve výši: 3000,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.79 – Ekologická olympiáda ve výši: 2300,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.80 – Doprava Eurorébus ve výši: 5228,-Kč; pro 10, proti 1, zdržel 0.
Návrh č.81- OK Corny ve výši: 1500,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.82 – OK přespolní běh ve výši: 400,-Kč; pro 15, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.83 – Příspěvek na ekologickou olympiádu ve výši: 3500,-Kč; pro 16, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.84 – KK Corny ve výši: 1000,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.85 – Víkend s psychologem ve výši: 3000,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.86 – Piškvorky ve výši: 520,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0. Oprava – hlasování na 523,-Kč: pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.87 – Dějepisná soutěž ve výši: 602,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Potvrzeno: _hlasování bylo potvrzeno 12-ti hlasy .
Nové návrhy
Návrh č. 88 – KK v Piškvorkách doprava pro 5 postupujících studentů ve výši: 1000,-Kč
Hlasování Návrh 88 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
Návrh č. 89 – OK v plavání ve výši 800,-Kč.
Hlasování Návrh 89 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
Návrh č. 90 – Studenti žádají příspěvek na filmový klub na cestovné pro hosta ve výši: 250,-Kč
Hlasování Návrh 90 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
Návrh č. 91 – Změna rozdělování příspěvků na certifikáty v návaznosti na snížení členské základny neplacením členských
příspěvků téměř o jednu pětinu. V návrhu rozpočtu byla navržena částka ve výši 20.000,-Kč pro rok 2013/2014, kterou
bychom rozdělovali ke dni uzávěrky žádostí a to k 30.6. daného školního roku poměrnou částkou dle počtu žádostí. Každý
student, který může o příspěvek požádat, by měl být po celou dobu studia členem KR. Výše příspěvku na osobu je omezena
max. 50% z uhrazené ceny za složení certifikátu.
Hlasování Návrh 91 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
Návrh č. 92 – Profesorka Krahulíková žádá pro studenty, kteří jedou do Francie na výměnný pobyt příspěvek ve výši
1000,Kč na osobu, tj. v celkové výši 9000,-Kč.
Hlasování Návrh 92 – PRO 1, NE 8, ZDRŽEL 3.

Tato žádost o příspěvek je bohužel nad rámec stanovených pravidel a hospodaření ohledně příspěvků na zahraniční pobyty.
Klub rodičů přispívá na pobyt zahraničních studentů u nás pravidelně částkou 1000,-Kč na každého studenta, který přijede do
Loun a částkou 2000,-Kč pro doprovod těchto studentů. Toto pravidlo je platné bez rozdílu pro studenty s Franci, či
Holandska. Jiné výměnné pobyty zatím škola nemá.
Návrh č. 93 - Profesorka Krahulíková žádá navýšení příspěvku na dar do Francie z rozpočtových 1000,-Kč na 2000,-Kč.
Hlasování Návrh 93 – PRO 0, NE 9, ZDRŽEL 2
Před hlasováním o schválení rozpočtu hospodření za rok 2012/2013 bylo všem členům předloženo k prostudování a
hospodářka KR seznámila přítomné s ekonomickou situací KR.
Návrh č. 94 – Schválení rozpočtu hospodaření na školní rok 2012/2013.
Hlasování Návrh 94 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
Před hlasováním o schválení návrhu rozpočtu hospodaření na školní rok 2013/2014 byl všem členům návrh předložen a po
věcné diskuzi bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh č. 95 – Schválení návrhu rozpočtu hospodaření na školní rok 2013/2014.
Hlasování Návrh 95 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
Návrh rozpočtu hospodaření na rok 2013/2014 je schválen jako předběžný, který vychází z příjmů a výdajů loňského roku a
předpokládaných příjmů a výdajů roku současného.
Pro čerpání jednotlivě schválených příspěvků je nutné, aby žadatel poslal jednoduchou žádost, Rada Klubu ji musí před
vyplacením příspěvku schválit. Rozpočtová pravidla se mohou v průběhu roku měnit a to v návaznosti na hospodaření a
hlavně příjmy z členských poplatků, které jsou hlavním zdrojem příjmů KR. Vyjímkou jsou pouze výdaje na hygienické
potřeby, příspěvek na certifikáty ve schválené výši a odměny předsedkyni KR a hospodářce školy za práci pro KR, čipy,
které obhospodařuje škola a pro KR jsou pouze průběžnou položkou příjmů a výdajů a poplatky na bankovním účtu.
Návrh č. 96 – Příspěvek na medaile ve výši 600,-Kč
Hlasování Návrh 95 – PRO 12, NE 0, ZDRŽEL 0.
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Informace k hospodaření podala hospodářka KR Lenka Výletová: v současné době se snížil příjem z příspěvků do
Klubu rodičů a tudíž musely být i sníženy výdaje na příspěvky. Největší korekcí bylo snížení předpokládaných
výdajů na certifikáty studentů oproti loni vyplaceným 46 tis. na 20 tis. V případě příznivého hospodaření může RK
tuto částku během roku navýšit. Rozpočet KR se snažíme udržet jako vyrovnaný.
Paní Sušická předložila seznamy členů Klubu rodičů. Studenti, resp. u nezletilých jejich rodiče, kteří nejsou členy
Klubu rodičů, nebudou moci čerpat výhody KR. Rada Klubu se shodla na tom, že členství je dobrovolné, což
respektujeme, avšak studenti, kteří nejsou členy KR, nebudou moci nadále čerpat výhody z příspěvků KR.
Prof. Sejvalová poděkovala Klubu rodičů za příspěvek na dar pro zahraniční pobyt v Holandsku a za poskytnutí
příspěvku pro studenty z Barendrechtu, kteří přijeli do Loun. Dále poděkovala paní Sušické a Klubu rodičů za
spolupráci při zařizování letenek a jejich profinancování přes KR.
Ředitel Gymnázia Milan Rieger seznámil členy RK s průběhem loňského školního roku, shrnul vzájemnou
spolupráci a poděkoval KR za jeho práci pro školu a dále seznámil členy RK s tím, že se podařilo získat štědrý
sponzorský dar na nové vybavení učeben a jiných potřeb školy, což zlepší prostředí výuky pro studenty i profesory.
V závěru Rada Klubu také poděkovala paní Sušické za pomoc při vybírání příspěvků a pokladních transakcí a
pomoci se žádostmi studentů i profesorů, dík samozřejmě patří i profesorům, kteří příspěvky do KR od studentů
vybírají a všem profesorům a profesorkám, kteří se věnují mimoškolní činnosti ať už sportovní, vědomostní, nebo
práci se studenty na výměnných pobytech v zahraničí i zde při návštěvě zahraničních studentů. Klub rodičů se snaží
všemi prostředky tyto akce podporovat, jak to jen rozpočet dovolí, RK nepomáhá jenom finančně, ale i další
pomocí.

Zapsala: Lenka Výletová
Dne: 26.11.2013

