šk. r. 2015/2016
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Soběslavova 1426
Stříbro
Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 14.6. 2016 v 16.30 h
ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Mgr. Pavel Herbst, Michal Sůva, Leona Leitgebová, Petr
Hufeisl,
Jarmila Pěchoučková,
Pavel Spisar, Ing. Miloslav Soukup, MBA ,
Vítězslav Dvořáček
Omluveni: Jan Vlach, Ligačová Marie, Monika Hornyická, Daniela Nová
Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
1) Jednání zahájil předseda RR bylo konstatováno, že je přítomno 8 členů ze
14, je tedy zajištěna nadpoloviční většina a rada je usnášení schopná a dále
předal slovo řediteli školy Mgr. Milanu Deredimosovi.
2) Ředitel GOA všechny přítomné seznámil z hodnocením prospěchu a
chování za uplynulé období šk. r. 2015/2016 + personálním obsazením
školy. Bylo provedeno vyhodnocení výsledků maturit, přijímacího řízení
úspěchů žáků v různých soutěžích a nastíněny investiční akce v době
prázdnin. Seznámil přítomné s mírným nárůstem cen obědů na hodnotu 31,-a 32,-- Kč.
3) Rada rodičů projednala:
1.) pokladní pí. Pěchoučkové, která seznámila přítomné se stavem
finančních prostředků spolku bylo konstatováno, že finanční a rozpočtová
kázeň je v běžném režimu, žádné zvláštní okolnosti nebyly shledány, spíše
vzniká rezerva a tato skutečnost byla všemi přítomným vzata na vědomí.
2.) pokladní pí. Pěchoučková navrhla k dalšímu období odměnu za výkon
funkce pokladníka, vzhledem k množství operací a časové náročnosti
výkonu funkce – o tomto návrhu bylo hlasováno a všichni přítomni byly pro
finanční odměnu ve výši 600,-- Kč měsíčně od měsíce září 2016.
3.) pokladní pí. Pěchoučková žádá o proplacení režijních nákladů spojených
s výkonem funkce pokladní v částce 782,-- Kč – bylo hlasováno a všichni
přítomní pro – odsouhlaseno.

4.) pokladní pí. Pěchoučková oznámila, že z důvodů časových od školního
roku 2016/2017 rezignuje na funkci pokladní – vzato na vědomí a
domluveno, že situaci bude řešit nové složení rady šk. r. 2016/2017.
4) Volba předsedy rady rodičů: Vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní předseda
sdružení Mgr. Pavel Herbst končí ve funkci předsedy rady z důvodu řádného
ukončení studia jeho dcery ve třídě G8 a je nutno zvolit nového předsedu.
K tomuto byla vyvolána diskuse k návrhům na obsazení tohoto postu. Předseda
Mgr. Pavel Herbst navrhl po předchozím souhlasu s kandidaturou Ing. Miloslava
Soukupa. MBA, jelikož dále žádný jiný návrh nebyl předložen, bylo přistoupeno k
hlasování s výsledkem - všichni přítomní členové rady jsou pro, tedy 8 hlasů a
tímto byl zvolen novým předsedou sdružení rodičů pan Ing. Miloslav
Soukup. MBA.
5.) 1.) Mgr. Pavel Herbst popřál novému předsedovi mnoho úspěchů ve funkci a
dále poděkoval všem přítomným za spolupráci v minulých obdobích při jeho
výkonu pozice předsedy sdružení.
2.) Administrativní předání náležitostí, účetní oprávnění a uzávěrky budou
provedeny konkrétně po osobní domluvě Mgr. Pavla Herbsta, Ing. Miloslava
Soukupa. MBA a pokladní pí. Jarmily Pěchoučkové do 31.8.2016.

Zapsal: Mgr. Pavel Herbst – předseda RR

