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Zápis ze schůze Rady ze dne 22.1.2018 
 
 
Přítomni + omluveni: viz Prezenční listina (přítomno 13 z celk.počtu 26 členů) 
 
Hosté:   Mgr. Štastný, ředitel školy,  

Mgr. Vydra, zástupce ředitele 
 

1. Zahájení jednání Rady: předseda dr. Jaroslav Halík 
 
2. Příprava maturitních plesů. Maturitní plesy proběhnou v termínech: 8.2.2019 - Oktáva + 4.M 
                                                                                         22.3.2019 – 4.A + 4.B  
 

1) Předseda požádal pana Mgr. Vydru o podání informací k přípravám plesu: 
a) Maturanti byli vyzváni k co nejvyšší aktivitě při prodeji vstupenek, aby byly pokryty 

veškeré náklady na pořádání plesů. Dle informací p. Mgr. Vydry prodej již začal, 
prozatím úspěšně. 

2) moderátoři 
a) Moderátoři vybráni v ceně obvyklých nákladů. 

3) květiny 
Dvě třídy si je zajistí samy, dvě objednají prostřednictvím Spolku  

4) Třídy připravují předtančení, nástupy, půlnoční překvapení… 
5) Společenská hra 

a) Za organizaci a přípravu pro oba plesy zodpovídá paní ing. Landsmannová.  
b) Pracuje se na přípravě.   

6) Objednávka DOMU KULTURY 
a) p. Mgr. Vydra je ve spojení s pronajímatelem prostor  
b) třída 4.M + Oktáva plánuje rozšíření prostor o uspořádání diskotéky ve stejném patře, 

jako je hlavní sál.  
c) Bylo zdůrazněno, že je třeba zajistit dostatečný počet šatnářek pro dobu před 

zahájením plesu, aby se netvořily dlouhé fronty u šaten při příchodu na ples. 
7) Další organizační záležitosti 

a) Pan Zvolánek odpovídá za zajištění pořadatelů. Zapsal si přihlášky členů Rady na 
jednotlivé termíny plesů – pořadatelská služba u vchodu a dále u společenské hry. 

b) Byl odsouhlasen způsob zajištění občerstvení pro pořadatele. 
c) O přepravu materiálu se postará p.Zvolánek. 

    
 
3. Hospodaření spolku 

• Probrán výběr příspěvků pro Spolek. Nejhůř je na tom třída 3L (14 příspěvků neuhrazeno). 
Zástupci tříd obdrželi celkové přehledy se stavem ve svých třídách 

• Celkově horší výběr je v předposledních ročnících, příští rok jim hrozí, že pro ně nebude 
Spolek organizovat ples. 

 
 
4. Informace  ředitele školy   

• Pan ředitel informoval Radu o událostech ve škole, které proběhly v mezidobí od posledního 
zasedání Rady 

• Dochází k úspoře energií (výměna oken). Uspořené finance byly použity na nákup pomůcek 
k výuce. 

• 25.1. proběhne klasifikační porada, 1.2. budou pololetní prázdniny. 
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• Rada se podílele na finanní soutěže Vánoční kapr, i na prezentaci školy v SENÁTU ČR 

• Probíhají olympiády, sportovní soutěže. Při postupu do celostátního finále bude potřeba 
sponzorovat účast na těchto kláních. 

• Proběhly či proběhnou různé kurzy – Červený kříž, lyžařský výcvik docházkou i v Alpách 

• Neproběhne výměna studentů do Švýcarska – problém na protistraně 

• Bude výměna s Francií, na ni máme schválen příspěvek v rozpočtu, který lze čerpat. 
 
5. Žádosti o příspěvek 

1) Volejbal – cestovné do České Lípy (350,-Kč). Rada schválila příspěvek 100% přítomných 
hlasů. 

2) Beach volejbal, pronájem hřišť, 3.000,-Kč. Rada schválila příspěvek 100% přítomných 
hlasů. 

3) Nákup krmítek pro ptáky, umístění na školním pozemku, 900 Kč. Rada schválila 
příspěvek 100% přítomných hlasů. 

4) Předvánoční exkurze do Drážďan, žádáno zpětně, 12.000 Kč. Rada schválila příspěvek 
většinou přítomných hlasů (1 proti). 

5) Doprava do Nymburka, basket, 1.900 Kč. Rada schválila příspěvek 100% přítomných 
hlasů. 

6) Doprava družstva na ekologickou soutěž, 252 Kč. Rada schválila příspěvek 100% 
přítomných hlasů. 

7) Zapůjčení vybavení na lyž.kurz (s den.docházkou), ze sociálního fondu, 540 Kč. Rada 
schválila příspěvek 100% přítomných hlasů. 

8) Startovné šachy, 2 družstva, 400 Kč. Rada schválila příspěvek 100% přítomných hlasů. 
   
 
6. Různé, diskuze 
   

• Zástupci tříd byli vyzváni k přenesení podnětů ze tříd, diskuse se rozvinula nad neochotou 
některých rodičů přispět do společné kasy. Na druhou stranu pak očekávají možnost čerpání 
příspěvků od Spolku, což však stanovy vylučují. 

• Pan předseda požádal pana ředitele, aby u akcí, které Rada podporuje či spolufinancuje, byla 
více uváděna tato skutečnost.  Jedná se jak o články na webu, tak např. i označení darů na 
chodbách školy apod. 

 
   

 
7. Další schůze  
Rady Spolku proběhne v termínu 23. dubna 2019 od 16 hod. opět ve sborovně školy !!! 
 
 
Přílohy: 
a) Prezenční listina 
 
Zápis zapsal: ing. Petr Kubík 
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