šk. r. 2012/2013
RADA RODIČŮ

Gymnázium a OA,
Soběslavova 1426
Stříbro

Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 11.04. 2013 v 15.30
h ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře.
Jednání se zúčastnili: Pavel Herbst, Monika Zelenková, Andrea Zárubová,
Daniela Pleskačová, Leona Leitgebová, Helena Hofbauerová, Radovana Špetová,
Petr Hufeisl, Pavel Spisar,
Omluveni:

Jindřich Pomyje

Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan
Deredimos.
1) Jednání zahájil předseda RR a poté předal slovo pokladní pí. Zelenkové, která
předložila všem zúčastněným finanční rozvahu čerpání prostředků v oblasti
plánovaných a skutečných výdajů, tak jak bylo schváleno na jednání z 17. 9.
a 22. 11. 2012 pro tento šk. rok dle jednotlivých předmětových komisí a
dalších rozpočtových kapitol. Bylo konstatováno, že čerpání oproti plánu je
menší a to zhruba o 60.000,-- s výhledem úspory do konce šk. roku oproti
plánu o cca 40.000,-- Kč.
Byl uveden aktuální stav finančních prostředků, účet 105.366,70, pokladna
47.612,-- Kč.
Sponzorský dar od Lesů ČR byl realizován dle požadavku sponzora, rovněž
tak byla provedena opatření a dokumentace věcí pořízených z těchto
prostředků –laboratorní materiál a vybavení, tiskárna, monitor, učebnice pro
maturující ročníky – ředitel školy potvrdil prezentaci sponzora – realizováno web školy, Stříbrský zpravodaj, Tachovský deník realizován nebyl –
zpoplatněná služba.
-

Všichni členové byli seznámeni pí. Zelenkovou s požadavkem z komise
TEV – pana Mgr. Mužíka o navýšení rozpočtové kapitoly pro tuto komisi
o 15.000-20.000,-- Kč s odůvodněním razantního zvýšení nákladů na

-

-

-

dopravu s ohledem na postup jednotlivých sport. disciplín do
celostátních soutěží.
K tomuto bodu byla provedena diskuse, kde bylo konstatováno, že je
vhodné podporovat tuto činnost žáků a vzhledem k vývoji čerpání
plánovaných výdajů a zde vzniklé úspory je možno požadavek vykrýt
z tohoto zdroje bez negativního vlivu pro nastavenou finanční
rozpočtovou kázeň sdružení.
Předseda RR nechal hlasovat o návrhu navýšení výdajů pro
předmětovou komisi TEV o 20.000,-- Kč s možným odůvodněným
převisem o dalších 5.000,-- bez nutnosti dalšího schvalování radou SR,
vzhledem k obtížnosti přesného určení pohyblivých nákladů na dopravu
v závislosti na použití druhu dopravy a dalšího vývoje sportovních
umístění – bylo odsouhlaseno všemi přítomnými.
Ředitel vznesl požadavek dotaz ohledně příspěvku na věcný dar pro
nejlepšího studenta OA v obvyklé výši 1.000,-- Kč – vzhledem k tomu,
že ačkoliv tento výdaj je pravidelným a obvyklým, ale nebyl tento
náklad zahrnut v plánu - nechal předseda hlasovat bez další diskuse –
všichni členové odsouhlasili.

2) Ředitel GOA všechny přítomné seznámil z hodnocením prospěchu a chování
za 3.čtvrtletí šk.r. 2012/2013, konstatoval, že se zvýšila všeobecně absence,
předal informaci o dlouhodobější pracovní neschopnosti jedné pedagogické
pracovnice. Zástupci rodičů za G1 a OA1 ještě nebyli zvoleni, dnes na třídních
schůzkách by se tak mělo stát a poté ředitel informuje předsedu o výsledcích
a předá kontakty na nově zvolené členy RR.
Ředitel seznámil přítomné s časovým harmonogramem dalších akcí školy a to
zejména u maturitních ročníků.
7. 6. 2013 bude slavnostní předávání maturitních vysvědčení na radnici –
15.00 G8, 16.00 OA4, za RR byl požádán o přítomnost k předávání darů jeho
předseda.
3) Diskuse
- byl dohodnut termín dalšího setkání a to v termínu úterý 11.06.
2013 v 15.30 h - studovna
Zapsal: Mgr. Pavel Herbst – předseda RR

