Zápis ze schůze KR ze dne 27.11.2012 v 15:30 hodin.
Zápis s přílohami bude umístěn na web KR – www.klubrodicu.cz.
Prezenční listina příloha č. 1 – Rada Klubu (12).
Na základě prezenční listiny se sešlo 12 členů rady Klubu rodičů, čímž je tato schůzka
usnášení schopná.
Omluveni 3, viz prezenční listina.
1.

Potvrzení elektronického hlasování:

Školní rok 2011/2012
Návrh č.48 – KK ekologické olympiády ve výši 3500,-Kč; pro 13, proti 0; zdržel 0.
Návrh č.49 - OK přespolní běh v Krásném Dvoře ve výši 1900,-Kč; pro 11, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.50 – KK přespolní běh v Ústí nad Labem 1200,-Kč; pro 11, proti 0, zdržel .
Návrh č.51 – Tříkrálový pochod ve výši 1000,-Kč ; pro 13, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.52 – Republikové kolo Atletické soutěže Corny doplatek k již schváleným 7000,-Kč
ve výši 600,-Kč; pro 9, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.53 – Studentský celoškolní večírek ve výši; pro 10, proti 0, zdržel 1.
Návrh č.55 – OK Plavání ve výši 1200,-Kč; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.56 – Setkání s psychologem ve výši 3600,-Kč ; pro 13, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.57 – OK v šachu ve výši 440,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.58 – Dějepisná soutěž v Chebu ve výši 486,-Kč; pro 14, proti 0, zdržel 0.
Návrh č.59 – OK Orion Florbal ve výši 200,-Kč; pro 12, proti 0, zdržel 0, .
Potvrzeno: __12-ti hlasy
Nedořešené elektronické návrhy
Návrh č. 54 – Koberec pro maturitní ples 13 x 1,5m, červený, ve výši: 4875,-Kč.
K tomuto tématu proběhla velká diskuze, ale vzhledem k tomu, že neproběhly všechny hlasy
elektronicky a tyto mohly výsledek ovlivnit, bylo hlasování odloženo na schůzku RK.
Bylo hlasováno – nákup koberce pro maturitní plesy, který bude KR půjčovat pro potřeby Gymnázia
zdarma, pro ostatní zájemce za 700,-Kč. Správce koberce bude H.Hlouchová. Smlouvu na půjčování
připraví L.Výletová. Koberec bude uskladněn ve škole na základě domluvy s panem ředitelem.
Hlasování Návrh 54 – PRO 6, PROTI 4, ZDRŽEL 2.
Další návrhy:
Byl schválen příspěvek na základě žádosti prof. Krahulíkové o příspěvek pro studenty z Lycée Joffre
z Montpellier. Přijede 10 studentů, schválen příspěvek pro každého studenta 1000,-Kč. Pro doprovod
byl schválen příspěvek ve výši 2000,-Kč na občerstvení a náklady na pobyt.
Celkem schváleno 12.000,-Kč.
Pro 12, proti 0, zdržel 0.
Byl schválen příspěvek na Obl.kolo Florbal Cup ve výši 408,-Kč na dopravné.
Pro 12, proti 0, zdržel 0.

1. Hosté – schůzky se nezúčastnili žádní hosté.
2. Schůzky se nezúčastnila zástupkyně studentů předsedkyně SR, ačkoliv RK chápe, že i studenti
jsou velmi vytíženi, tak jejich názor je pro RK velmi důležitý a bylo by nás přínosné, kdyby si
někdo ze Studentské Rady čas našel i když to nebude přímo předsedkyně SR, a zastoupil ji.
3. Ředitel školy RK seznámil s některými informacemi ohledně odměňování učitelů, snižování
mzdových prostředků v návaznosti na snižování dotací a příspěvků školám obecně.
4. Byla upravena pravidla pro poskytování příspěvků a nečlenů KR:
Bylo odhlasováno, že poskytování příspěvků bude posuzováno jednotlivě v návaznosti na to,
zda jsou žadatelé členy KR.
Pro 12, proti 0, zdržel 0.
5. Absolventský ples – pan Schwarzer vznesl otázku ohledně nákupu ubrusů na absolventský
ples a žádal osvětlení financování těchto ubrusů. Tyto ubrusy, resp. materiál na ně bude
součástí nákladů absolventského plesu. Nyní byl finacován ze stávajících prostředků KR,
jelikož prodej vstupenek bude zahájen až v lednu 2013. Ubrusy nám ušije babička studenta
J.Šupíka, kterému tímto děkujeme za zajištění.
6. Předání výroční zprávy jednotlivým zástupcům tříd pro jejich předání rodičům ve třídách.
7. Předání formuláře pro zájemce o zasílání aktuálních zpráv Klubu rodičů. Pro třídy 1A/4, 4A/8
a 6A/8 zajistila předsedkyně KR.
8. Diskuze – z časových důvodů, byly některé body přeloženy na další schůzku Klubu rodičů.

