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Zápis ze schůze Rady ze dne 23.1.2018
 
 
Přítomni + omluveni:    viz Prezenční listina
 
Hosté:                                  Mgr. Štastný, ředitel školy, Mgr. Vydra, zástupce ředitele
                                               p. Vágner – rodič z 2.M
                                               p. Kučera – učitel školy
 
1. Zahájení jednání Rady:            předseda PaeDr. Jaroslav Halík
 
2. Hodnocení plesu z 5.1.2018 + příprava plesu 9.2.2018
    p. Mgr. Vydra, p. Zvolánek
   Ples 5.1.2018
    - velmi dobře připravená studentská společenská hra, pochvala žákům 4.ročníků
    - lístky prodány všechny, během plesu žádné problémy, občerstvení na místech místo stravenek 
      hodnocen pozitivně
    - ples nebude prodělečný , nákladově bude vyrovnaný
    - organizačně vše v pořádku, pochvala všem rodičům za účast, poděkování p. Vydrovi za zajištění
      studentů na pomoc při převozu cen do KD
 
    Ples 9.2.2018
    - prodáno cca 60% vstupenek, žáci prodávají dál, očekává se prodej všech lístků
    - již podepsány smlouvy na sál + kapela
    - ceny do studentské společenské hry se řeší, p. Landsmanovou zastoupí při přípravě ostatní 
členové spolku
    - občerstvení na ples pro organizátory – obložené mísy , nápoje – zajistí p. Lobová
    - doprava tomboly -p. Zvolánek a p.Halík, všechno, škola zajistí pomoc studentů ze třetích 
ročníků, odvoz ze školy v 17,30 hod., vykládka kolem 18 hod.
    - Sraz organizátorů – tombola 18,15-18,30 hod, u vchodu 18,45 hod.
 
3. Informace  výběru příspěvků
    Chybí příspěvky hlavně od 1.ročníků, 4.ročníky uhrazeno vše.
    Celkem 13 plateb bez identifikace, budou se postupně vracet či párovat. Apel na žáky, kteří ještě 
nezaplatili přes třídní učitele (požádá p. ředitel Šťastný) a přes zástupce třídy v RR (mailem 
rodičům žáka).
    Návrh – informovat rodiče žáků 1.ročníků o příspěvcích již na schůzkách v červnu. Zdůraznit, že 
    jejich děti čerpají z fondu peníze hned při nástupu do školy již na harmonizační dny jako první a 
motivovat je k zaplacení co nejdříve – bude řešeno na další Radě rodičů, připravte si návrhy
    
5. Slovo p. ředitele, Mgr. Štastný informoval o:
 

-          VŘ na výměnu oken vyhrála fy. BREX, práce zahájeny koncem února 2018, 
trvání 3 měsíce
-          Škola bude spolupořádat republikové finále středních škol ve volejbale (30.-
31.1.2018) na TU Liberec - Harcov

              
6. Čerpání rozpočtu a žádosti o příspěvky
    - stav účtu cca 500.000,- Kč
    - již proplaceno: harmonizační dny, 1. maturitní ples, Educa, školní kroužky, veškeré dosud 
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obdržené žádosti na podporu studentů a sportovních aktivit. Nákup laviček na chodby  školy – 
celkem 17 ks za 50.000,- Kč : je objednáno, hrazeno bude po jejich obdržení
    - informace o hospodaření Spolku za předchozí období budou vyvěšeny na webu školy, přehled 
dokončuje účetní Spolku p.Lobová.
 
Žádosti o příspěvky od posledního zasedání Rady Spolku:

 
1)      Volejbal  - příspěvek na stravu pro účastníky finále    4.800,- Kč    schváleno   

 
2)      Paní prof. Šibravová  - ekologická soutěž                     381,- Kč    schváleno

 
3)      Turnaj v šachu                                                            1.400,- Kč   schváleno    

 

4)      Příspěvek na odměny školního kola anglického jazyka    1.000,- Kč   schváleno
 

5)      MM v golfu – příspěvek na startovné                              3.000,- Kč   schváleno
Pro čerpání příspěvků platí podmínka uhrazeného příspěvku od studenta !!!
 
7. Různé
1) Albi klub pro školy nabízí 40% slevu z nákupu vzdělávacích her pro studenty. P. uč.Kučera 
předloží Radě rodičů návrh – seznam her pro pořízení do školní knihovny v hodnotě do 5.000,- Kč. 
Tato částka byla na nákup her schválena.
 
2) p. Landsmanová – otevřela diskusi na téma, co může být příčinou špatného průměru známek 
z fyziky v septimě – Průměr  třídy : 4 
 
3) Webové stránky – diskuse o možnosti vložení zpětné vazby od žáků na prospěch, chování, 
vystupování učitelů a studentů apod., např. formou formuláře
     Nyní se návrhy či problémy řeší možností kontaktu s výchovným poradcem p. Králem – 
kontakty na webu školy.
     Žáci 4.ročníků mohou zpětnou vazbu předat již nyní – hodnocení pobytu na škole.
 
4) Od některých rodičů přišel podnět, aby Spolek financoval své aktivity prostřednictvím dotace.
 Tento návrh byl podrobně posouzen a projednán.
    Odpověď:
    Spolek je právnická osoba, kde každoročně dochází k výměně členů. Dotace mají své podmínky, 
    které Spolek z povahy svého statusu většinou není schopen dlouhodobě splňovat.  
    Spolek funguje na dobrovolné bázi, ne komerčně. Funkce členů jsou neplacené a Spolek 
    nedisponuje zaměstnanci, ani odborníky na vypracování žádostí a především následnou 
administrativu dotací. Celkově jsou požadavky na organizaci žádající dotace pro Spolek 
nesplnitelné. Potřeby Spolku jsou plně pokryty rozpočtem, který je k dispozici na webu školy.
    Rada rodičů jednomyslně hlasováním rozhodla, že Spolek nebude především z výše 
uvedených důvodů s dotacemi pracovat a žádat o ně.
       
8. Další schůze Rady spolku proběhne v termínu 10.4.2018 od 16 hod. !!!

Přílohy:
a) Prezenční listina
 
Zápis zapsal:         Bc. Josef Povolný


