
Zápis z jednání 

Sdružení studentů, rodičů a přátel školy při GYMNÁZIU A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLY  

ze dne 14. 1. 2014 

Přítomni: 

p. Zvolánek, p. Šrková, p. Janata, p. Nývltová, p. Vondrášek, p. Macháček, p. Dufek, p. Čechtická p. 
Maryšková, p. Suchardová, p. Jehličková, p. Kubík, p. Tůmová, p. Hoidekr, p. Gardoň, p. Pešek,  

Hosté: p. Šťastný, p. Wiedenová 

Omluveni: 

p. Lobová, p. Šrutová, p. Hejzlar,p. Mikulová, p. Landsmannová  

Program: 

I. Zahájení jednání Rady rodičů – předseda p. Ing. Zvolánek 

II. Zhodnocení plesu konaného 10. ledna 2014  

1) p. Jiří Vydra – bez připomínek, vše proběhlo hladce, žádné škody, poděkování za pořadatelství 

842 lístků prodáno – 185.240,00 Kč  

Společenská hra – příspěvek 28.960,00 Kč, z toho příspěvek pro RR =11.584,00 Kč 

Výdaje celkové cca = 120.860,00 Kč, zatím předpokládaný hrubý zisk z plesu 

cca = 75.964,00 Kč (celkově bude na RR převeden až po vyúčtování 2. plesu) 

2) p. Jaroslav Šťastný – poděkoval všem, kdo se plesu zúčastnili, vyzdvihl skvělou společenskou úroveň. 

III. Příprava plesu č. 2 na 7. února 2014 – v 17.45 hod. pan Přibyl Společenská hra 

organizátoři a služba z řad RR v 18.00 hod sraz před DK  

Účastníci Pořadatelé plesu včetně Společenské hry: 
p.Balík + 1 
p.Lobová + 2 (+ zajištění květin pro maturanty a pro 2 třídní vyučující) 
p.Čechtická + 1 
p. Kratochvíl – pověřený vedoucí org. a pořadatelského týmu 
p. Suchardová 
p.Maryšková 
p.Kubík 
p.Pešek 
p.Macháček 
 
IV. Požadavky běžné: 

1) V rámci ročníkové práce bude vymalována učebna Fyziky – nejdříve bílý nátěr a poté dle návrhů 
studentů septimy budou nanášeny barvy – příspěvek na barvy  = 2.300,00 Kč (schváleno)  

2) Příspěvek AŠSK dle dlouhodobého projektu jako spoluúčast z Rady rodičů 
= 15.000,00 Kč á 3 roky (schváleno) 

z celkového finančního přínosu projektu pro školu =180.000,00 Kč / 3 roky  
 
3) Sportovní akce „VOLEJBAL“ – celostátní finále – příspěvek na dopravu a účastnický poplatek 
(hoši + dívky) – Žďár nad Sázavou     = 20.650,00 Kč (schváleno) 
 
V. Předseda RR sdělil, že Stanovy byly na Ministerstvu vnitra zaregistrovány.  



VI. Pan Janata za třídu 1. M. – třída rozdělena na dvě skupiny AJ / NJ, nesouhlas dětí a rodičů, že nebude 
mít jedna skupina angličtinu, hledalo se řešení. 
Návrh na mimoškolní kroužek konverzace Angličtiny (11 studentů). Rodiče navrhují, že by přispěli na 
vyučujícího.  
Rada rodičů rozhodla, že rodiče přispějí na 2. pololetí = 3.000,- Kč a RR dá příspěvek cca =1.700,00 Kč 
a to od 1. února 2014 do 30. června 2014. Tato dohoda o PP se bude celá vyplácet a vést ve Sdružení.  

(schváleno) 
 
VII. CELKOVÉ VYBRANÉ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY DO RADY RODIČŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 
 
PŘÍJMY  397.500,00 Kč 
VÝDAJE  167.500,00 Kč 
 
VIII. TERMÍNY akcí: 
 

1) Den otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2014 od 15:00 do 18:00 hodin 
(bloky po ½ hodinách – 8 leté gymnázium, 4 leté gymnázium, pedagogická škola PMP)  
 
PŘÍŠTÍ SCHŮZE bude 25. 3. 2014 v 16:00hod. 
 

zápis zapsal: Ing. Petr Kubík 

Dne 14. 1. 2014 


