šk. r. 2011/2012
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Stříbro,
Soběslavova 1426
Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 22.09. 2011
v 15.30 h ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Mgr. Herbst, pí. Zelenková pí. Pleskačová, pí. Špetová
pí. Leitgebová, p. Hufeisl, Ing. Maňák
Omluveni: pí. Trávníčková, Mgr. Coufalová, p. Pomyje,
Nepřítomni: pí. Zárubová, p. Spisar, pí. Trávníčková
Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
1) Jednání zahájil předseda Rady rodičů Mgr. Pavel Herbst, přivítal novou
členku rady pí. Leonu Leitgebovou za G1 a poté předal slovo řediteli školy
Mgr. Deredimosovi
2) Ředitel všechny přítomné seznámil , že další „staro“ novou členkou rady byla
za OA1 zvolena pí. Andrea Zárubová a následně přednesl svoji zprávu
k činnosti školy s těmito body :
– škola v současné době má obsazenost 358 žáků, 30 učitelů, což znamená
nárůst z minulého šk. roku 4 žáci
– metodikem prevence je ustanovena Mgr. Hufeislová
– byla provedena změna školního řádu v oblasti odpovědnosti za škodu,
omlouvání absence, režim ve školní jídelně a manipulace s teplými nápoji
– změny bylo nutno provést v důsledku zjištění problémů v daných oblastech
– bude možno zavést bezhotovostní způsob plateb obědů, tak jak již v
minulosti požadovala také rada rodičů, čeká se pouze na průzkum zájmu
z řad rodičů a žáků, průzkum již probíhá
– 7.10. proběhnou oslavy školy k významným výročím školy - 15 let
současného gymnázia Stříbro, dále výročí 65 a 140 let v souvislosti s
gymnaziálním vzdělávání ve Stříbře, program od 15.00 h.
– předloženy finanční požadavky jednotlivých předmětových komisí na šk.
rok 2011/2012
3) Informace o hospodaření – předložila pokladní pí. Zelenková, kdy bylo
konstatováno, že rozpočtová kázeň a činnost nemá žádné mimořádné výdaje
a nevybočuje z běžného zavedeného režimu. Všechny výdaje směřují dle

stanovených pravidel, kdy zásadně převažují výdaje směřující na aktivity žáků
dle potřeb školy.
4) Podpora činností a aktivit školy-studentů k úvodu šk. r. 2011/2012 – z pléna
rady bylo konstatováno, že návrh požadavků je za současné situace ještě
akceptovatelný, ale do budoucna, kdy rostou všechny vstupní hodnoty
nákladů, by bylo vhodné zvážit změnu výše placených příspěvků, která se
nezměnila již velmi dlouhou dobu a to minimálně 15 let. Bylo přistoupeno
k hlasování o schválení předloženého návrhu požadavků na finanční
podporu předloženou ředitelem školy, kdy všichni přítomní členové hlasovali
„pro“ a návrh byl tímto schválen.
Na základě diskuse k možnému navýšení příspěvků vyšel z pléna jednotný
návrh v tomto znění: zvýšit příspěvky od II. pololetí šk. roku 2011/2012
na částku 150,-- Kč za každé pololetí šk. roku za každého žáka
vybíraného v měsíci září a únor. V případě žáků - sourozenců v částce
100,-- Kč za stejných podmínek tedy zvýšení o 50,-- Kč resp. 30,-- Kč (u
sourozenců) oproti stávajícím podmínkám.
Předsedou rady bylo konstatováno, že rada je usnášení schopná, bylo
přítomno 7 členů z celkového počtu 12, tudíž nadpoloviční většina a proto
byli vyzváni, aby členové o takto formulovaném návrhu hlasovali:
o návrhu ke zvýšení příspěvků na další období ve shora uvedeném znění
bylo posléze hlasováno a všichni přítomní členové rady hlasovali „pro“
navýšení a návrh byl takto přijat.
5) Diskuze - ředitel školy byl požádán o zveřejnění zápisu o jednání na
webových stránkách školy v odkazu rady rodičů a skutečnost o schválené
změně- navýšení příspěvků ještě umístit do aktualit školy. Příští jednání se
uskuteční v den konání třídních schůzek tj. 24.11.2011 v 15.30 hodin
Zapsal: Mgr. Pavel Herbst (PS: zápis zveřejňován na ww. str. školy)

