šk. r. 2010/2011
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Stříbro,
Soběslavova 1426
Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 14.04. 2011 v 15.30 h ve
studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Mgr. Herbst, pí. Zelenková, pí. Zárubová, Ing. Maňák
p. Hufeisl, pí. Špetová, pí. Potužáková, pí. Trávníčková, p. Pomyje, Mgr. Coufalová ,
pí. Pleskačová, p. Spisar
Omluveni: pí. Zárubová
Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
Jednání zahájil předseda PR Mgr. Herbst a poté předal slovo p. Mgr. Deredimosovi
k projednání následujících bodů programu.
Projednávané body programu:
1) Seznámení přítomných členů s aktualitami v rámci činnosti školy, - rozpočtová
situace
2) Ředitel se vyjádřil k prospěchovým výsledkům žáků a studentů školy, situace
ohledně maturitních ročníků, kde bylo konstatováno, že zvláště u OA došlo ke
zhoršení studijních výsledků, poté rovněž tak u nižších ročníků Gymnázia.
Rovněž tak byly řešeny i kázeňské věci, kde je rovněž nárůst o proti minulým
odbobím. Byly také vyzdviženy velmi dobré výsledky žáků a studentů
v různých soutěžích a projektech, na které také mimo jiné tradičně přispívá
Sdružení rodičů, za což bylo p. ředitelem poděkováno s přáním další podpory
ze strany sdružení.
3) Různé – diskuze –
a)-otevřel předseda RR – bylo konstatováno, že čerpání a evidence finančních
prostředků probíhá dle stanovených pravidel, kdy je nutno řešit u
jednotlivých žadatelů o příspěvky od různých orgánů, zvláště pak od Města
Stříbro, aby žádost směřovala k dotčenému orgánů přes Radu sdružení. Byly
v poslední době zaznamenány případy, kdy rada nevěděla o vyžádaném
příspěvku a dozvídá se o něm až po jeho schválení a nutnosti zúčtování
položek, tento postup je přinejmenším nestandartní a nutno žádost posílat
cestou rady konkrétně předsedy a pokladníka.

- obdobný případ byl v případě příspěvku na maturitní ples OA 4, kdy byla
vystavena faktura na reklamu od fi. Lesy ČR, kde vznikl problém
s vyúčtováním a nutností přiznání daně v roce 2011 s čímž vzniklo zbytečné
pracovní zatížení členů rady. Do budoucna je vhodné řešit pouze formou darů.
- pan ředitel přislíbil, že problém projedná s vyučujícími a ostatními, kteří
žádají o příspěvky a dary, aby žádosti byly směřovány cestou rady sdružení
rodičů
b)-pokladní pí. Zelenková konstatovala, že rozpočtový vývoj probíhá bez
zvláštních vybočení, režim v dané oblasti probíhá bez nutného zvláštního
řešení.
c) ředitel školy seznámil s harmonogramem maturitních zkoušek – profilová
část do 27.5., společné st. maturity do 30.5., výsledky do 17.6.
- 20.6. předání maturitních vysvědčení na MÚ Stříbro v 15.00 a 16.00
- schválen věcný dar pro nejlepšího studenta ve výši 1000,-- Kč –
poukázkou na vybrané zboží a dar pro každého odmaturujícího studenta ve
výši 200,-- Kč – seznam pro pokladní pí. Zelenkovou zařídí s předstihem p.
ředitel rovněž formou poukázky.
d) Mgr. Coufalová předala informativní materiál k dalšímu rozšíření o novém
nízkoprahovém zařízení ve Stříbře ul,. Mánesova
4) Byl dohodnut termín příští schůzky dne 14.06.2011 v 15.30 h na obvyklém
místě – studovna školy,
.
Zapsal: Mgr. Pavel Herbst (PS: zápis zveřejňován na ww. str. školy)

