RADA RODIČŮ
šk. r. 2009/2010

Gymnázium a OA,
Stříbro,
Soběsl
avova
1426
Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 11.3. 2010
ve studovně Gymnázia a OA ve Stříbře
Jednání se zúčastnili: Mgr. Herbst, pí. Zelenková, MUDr. Cikán, pí. Zárubová, Ing. Maňák,
pí. Staňková, p. Pomyje
Omluveni: pí.Pleskačová, pí. Coufalová, pí. Potužáková, pí. Trávníčková, p. Hufeisl,
Za Gymnázium a Obchodní akademii se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan Deredimos.
Jednání zahájil předseda PP Mgr. Herbst a poté předal slovo p. Zelenkové k projednání
následujících bodů programu.
Projednávané body programu:

1) Seznámení přítomných členů sdružení hospodářkou sdružení p. Zelenkovou se
stavem hospodaření z pohledu finančních příjmů a výdajů (viz příloha).

2) Na základě finančního vývoje a předpokladu růstu rezervy bylo konstatováno, že je
možno zvážit mimořádný peněžní výdaj ve prospěch Gymnázia a OA Stříbro a
školních aktivit studentů .
a) Mgr. Herbst – po konzultaci s p. Mgr. Deredimosem a učitelem p. Mgr.Mužíkem
navrhl mimořádnou úhradu nákupu sportovních potřeb ve prospěch školy a sportovních
aktivit žáků školy (tretry, hole, lyže), případně další nejnutnější potřeby školy dle
požadavku
b) Mgr. Deredimos – zdůvodnil návrh na úhradu nákladů na zprovoznění 3 ks
mikroskopů, doplněním osvětlovací soustavy a úhradu nákladů pronájmu sálu kina Mže
Stříbro, pro akci školní akademii
c) pí.Staňková – doplnila návrh na úhradu nákladů na pořízení obalu maturitních
vysvědčení absolventů Gymnázia a Obchodní akademie maturitního ročníku 2009-2010,
Po zdůvodnění uplatňovaných požadavků předseda RR požádal o návrzích hlasovat
takto:
- Běžecké tretry (3-4ks) = 4.000 Kč
- Florbalové hole (12ks) = 6000 Kč
- desky pro maturitní vysvědčení pro slavnostní předávání (63ks) = 4500,- Kč
- pronájem sálu Kino Mže Stříbro = 1600,- Kč
- osvětlení pro mikroskop 3 (učebna biologie) = 3000,- Kč

vše v celkové částce = 19.100,-Kč.
,kdy takto uvedený návrh byl jednohlasně odsouhlasen celkem 7 hlasy přítomných
členů sdružení.

3) Následoval požadavek předsedy RR na ředitele školy k uveřejnění inf. o
mimořádných dotacích sdružení ve prospěch aktivit školy v roce 2010 na www str.
školy. Ředitel školy toto přislíbil zabezpečit.

4) Různé – diskuze – otevřel předseda RR – členy sdružení projednávání strategie
dalšího postupu ve financování aktivit žáků v následujícím období.
5) O termínu příštího jednání RR budou členové vyrozuměni předsedou e-mailem
Na závěr jednání byl přečten zápis a tento byl přijat jednohlasně všemi přítomnými.

Zapsal: Ing. Maňák Vratislav, v.r.
(PS: zápisy zveřejňovat na ww. str. školy)

