Zápis z jednání Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při
GYMÁZIU A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY ze dne 13. 05. 2014
Přítomni:
p.Zvolánek, p.Lobová, p.Maryšková, p.Landsmannová, p.Janata, p.Hejzlar,
p.Čechtická, p.Kubík, p.Kratochvíl, p.Hoideker, p.Pešek, p.Mikulová
Hosté: p.Šťastný, p.Wiedenová
Omluveni:
p.Macháček, p. Dufek, p.Jehličková,p. Vaníčková, p.Šrutová, p.Gardoň,
p.Suchardová, p.Bajzík, p.Vondrášek, p.Šlerková
Program:
Zahájení jednání Rady rodičů – předseda p. Ing.Zvolánek
Prezence – samostatně, účast 18 členů + 2 hosté
Úvodní slovo: ředitel pan Šťastný:
1) Přijímací řízení – 23. až 24.04.2014 – přes 400 přihlášek
- ponechány rezervy po dvou místech ve třídě – odvolání, stěhování, sport DUKLA
2) Písemné maturity - 6.5.–9.5.2014
Ústní maturity – zahájení od 7.30 hod. 19.05.2014
(kontrola z České školní inspekce)
Maturity zahájí: pan Ing. Kubík v 7.20 hodin 19.05.2014
Ukončení maturit: pan Ing. Zvolánek v 8.00 hodin 23.05.2014
Předsedové maturitních komisí : z Gymnázia F.X.Šaldy Liberec
Pedagogická škola Litoměřice
Zakončení maturit 30.05.2014 - RADNICE od 9.00 hodin
(požadavek na květiny + stipendia)
3) Přání TERCIE – ve školním roce 2014/2015 aby nebyla odpolední výuka.
4) Začátek června – 2. ročníky jedou do Malé Fatry a cyklistický kurz na Máchovo
Jezero
5) Rekonstrukce učeben 2.patra – (rozpočet 2 x 400 tisíc Kč)
- ÚT proplach cca 150 tis. Kč
- rekuperace tepla velké tělocvičny cca 250 tis. Kč
Práce se budou provádět o letních prázdninách

6) Na konci školního roku – rozloučení s učiteli a členy SRPŠ u Domečku dne
25.06.2014 od 16.00 hodin
7) AKADEMIE – 26.06.2014 v Parku kultury v Lidových sadech
8) Našich dvacet studentů výměnný pobyt ve Švýcarsku a reciprocita pobyt 46
osob u nás v ČR
schváleno požadavek = 6.900,- Kč na vstupné a dopravu - exkurze na Památník
Terezín
9) Výměnný pobyt německých studentů a našich studentů - cestovní náklady pro
autobus do Harrachova do Sklárny Novosad a syn = 4.000,- Kč
10) Výměnný pobyt s Francií – je v jednání a na dobré cestě od školního roku 2014 /
2015.
11) Projednání změny SRPŠ sdružení na nově zvané SPOLKY DLE NOVÉHO OZ
Od 01.01.2014.
Toto se bude řešit i právně od 01.09.2015.
12) Během letních prázdnin se přehodnotí platnost stávajících STANOV s právníky
a) přizpůsobit se NOZ
b) rozpustit se – zrušit se
Do konce školního roku 2014/2015, to znamená do 31.08.2015 zůstane vše ve
stávajícím režimu.
POŽADAVKY :
a) květiny pro předávání maturit

= 5.000 Kč

b) švýcarští studenti (vstupné, doprava, dárky) = 6.000 Kč
c) knižní poukázka pro nejlepšího studenta

= 1.000 Kč

d) stipendia pro nejlepší výsledky studentů

= 5.000 Kč

e) příspěvky na občerstvení pro maturitní komise = 5.000 Kč
f) proplacení dohod na výuku jazyků

04/2014 + 05/2014 = 16.500.Kč

g) ostatní náklady na mimoškolní činnost (př. Školní časopis, šachy, košíková,
volejbal, mimořádné harmonizační dny)
= 8.000 Kč
ch) tonery do tiskárny (nákup každý druhý rok) – cca 26.500,- Kč
i) připravit na Harmonizační dny na září – schváleno cca 25 tisíc Kč
Příspěvky na písemné žádosti se řeší v průběhu roku operativně přes předsedu.

Příští schůze bude 9. 9. 2014
(termíny schůzí jsou k dispozici na webu školy)

Zápis zapsal: Ing. Petr Kubík

Vyhotovila: Mgr. Petra Lobová

Dne 13. 5. 2014

