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Zápis ze schůze Rady  ze dne 22.března 2016 

Přítomni + omluveni:   VIZ PREZENČNÍ LISTINA 

Hosté: Mgr. Šťastný – ředitel školy 

 Program: 

I. Zahájení jednání Rady   – předseda PaeDr. Jaroslav Halík  
               Návrh na přijetí nového člena Rady a to: 
               pan Martin Pudil – sexta 
               paní Bergmanová – 4.B. 
               REZIGNACE : p.Ilona Šrutová – 4.A. – důvod: pracovní zaneprázdnění  
               Jednohlasně přijato   
 

II. Hodnocení druhého plesu 4.3.2016  
              - poděkování všem za spolupráci  
              - organizace plesu ze strany Rady rodičů – bez problémů, předání DK nazpět bez problémů,              
                Ing. Zvolánek zhodnotil ples - velmi dobrá úroveň jako první ples 
              - poděkování za dvojí účast p.Lobové,  Povolné, Šrutové  
              - vzhledem k tomu, že někteří odřekli účast na poslední chvíli, bylo přijato opatření pro příští  
                období konání plesů a to, budou stanoveni dva náhradníci 
              - na příští plesy se budou rozepisovat „služby“ již začátkem školního roku. 
              - Poděkování i od pana ředitele za organizaci plesu. 
 
              Maturitní ples – o 200 lístků prodáno více, společenská hra byla celkově výnosově menší.  
              Diskotéka je finančně náročná, pro konání příštích plesů bude vypuštěna.  
              Co se týká vyúčtování plesů, ještě dosud nedorazila fakturace za Ochranný svaz autorských  
              práv. Předpoklad bude ples bez zisku, ale nebude ve ztrátě – příjmy a výdaje budou naprosto  
              shodné. 
              Vyúčtování provede pan Mgr. Jiří Vydra do konce dubna 2016 a předá účetní Spolku.   
 
     III.    Návrh na cenu OSOBNOST TŘÍDY 
              - anketa na pamětní medaile – vystaveno ve škole.  
              - mimořádné zasedání Rady Spolku bude panem předsedou svoláno e-mailem na 19.04.2016 od    
                16.00 hodin ve sborovně školy 
             - hlavním bodem – konečné rozhodnutí o grafické podobě mince 
             - návrhy do e-mailu do 10.04.2016 – čas na realizaci 
       
     IV. Informace podané panem ředitelem   
           - dne 27.dubna 2016 se budou konat třídní schůzky 
           - ples – 6.1.2017 pátek – gymnazium 
           - ples – 17.02.2017 pátek – pedagogické třídy 
           - absolventský ples – 31.03.2017  

Všechny plesy proběhnou v Domě kultury.                                            Jednohlasně přijato 
  

- Přihlášky k přijímacím zkouškám 
              151 – 4 leté        = 60  
              156 -  8 leté        = 30 
                95 -  pedagog.  = 30 
                55 -  lyceum      = 30  (lyceum pokulhává za zbytkem školy) 
 

- Oprava hřiště – zpracovává se projekt – Krajský úřad má rozpočet na 1,9 mil. Kč na rekonstrukci –  
   na hřiště bude dán nový speciální povrch. 
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      III.    Informace pana předsedy :  

       Do dnešního dne se vybralo na příspěvcích cca 426 tis. Kč. Chybí poskytnout kolem cca 35 tis. Kč. 

        Předpoklad poskytnutí příspěvků do 30.04.2016.   

IV.   Žádosti  

a)   výtvarná výchova – keramická hlína + grafické barvy  
       /odsouhlasen příspěvek ve výši 10.000,- Kč/   
 
b)   anglický jazyk – 21 studentů vyjede na zahraniční mimoškolní pobyt do Anglie po stopách: 
      Pes baskervillský (The Hound of the Baskervilles)  a po stopách Agatha Christie – cca 15.750,- Kč  
       /odsouhlaseno 750,- Kč příspěvek na studenta/      
 
c)  mimoškolní geograficko – historická soutěž – 2.B. – 30 studentů 
     /odsouhlasen příspěvek 100,- na studenta – 3.000,- Kč na ubytování/ 
 
d)  drobné výdaje dle požadavků studentů a profesorů na drobné akce v průběhu měsíce března a dubna 
      cca do 10 tis. Kč  
 
e)  schválený příspěvek od Rady spolku na nákup růží a chlebíčků pro celý kabinet školy (profesorky a profesoři) ke     
      Dni učitelů – poděkování  (cca 60 osob) = cca 3.500,- Kč 
      květiny a chlebíčky objedná a doveze do Sborovny školy dne 30.03.2016 na zasedání profesorů a profesorek paní   
      Lobová  
 
f)    akce „Exkurze po hradech a zámcích ČR“ – 07.04.- 09.04.2016 – 30 studentů 
      /odsouhlasen příspěvek 160,- Kč/studenta / 
 
g)   spoluúčast na projektech s Centrem Sportu na 3 roky = možnost čerpat až 180 tisíc Kč pro sportovní kluby na  
      podporu mimoškolních sportovních akcí studentů 
       /odsouhlasen příspěvek na spoluúčast na projektu na rok 2016 = 11.000,- Kč/  
 
h) příspěvek na šachový turnaj – startovné   
     /odsouhlaseno 200,- Kč na studenta = max. 20 studentů/ 
   
i) podpora na zakoupení dvou knih ANORGANICKÁ CHEMIE jako odměna studentům  
      /příspěvek poskytnut ve výši = 1.900,- Kč – nákup odsouhlasen na minulé Radě Spolku/ 
 
 

 

Další schůze RADY SPOLKU se koná dne 17.května 2016 

v 16.00 hodin  (úterý)  

 

účast povinná – jedná se o poslední schůzi tohoto školního roku !!!! 

Zápis zapsal:  Ing. Kubík 


