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Zápis z jednání Rady rodičů, které se konalo 18. 6. 2009 ve studovně
Gymnázia a OA ve Stříbře

Jednání se zúčastnili: pí. Staňková, pí.Zelenková, pí. Zárubová, pí. Trávníčková,
pí. Potužáková, Mgr. Coufalová, p. Šrámek, Mgr. Herbst, p. Maňák,
Omluveni: MUDr. Cikán, p. Pomyje, ing. Bartoněk
Za G a OA se zúčastnil ředitel školy Mgr. Milan Deredimos

1.

Hospodářka RR informovala ostatní členy o stavu a pohybu finančních prostředků ve
fondu ke dni 18. 6. 2009 – viz zpráva.

2.

Dále hospodářka RR s odvoláním na zápis z jednání RR ze dne 25. 9. 2008 navrhla
změnu finančního ústavu pro účet Sdružení rodičů, a to z GEMB do České spořitelny.
Důvodem jsou vysoké poplatky za vedení účtu v GEMG, v ČS jsou naproti tomu nejnižší.
Návrh byl členy RR odsouhlasen a účet bude tedy v GEMB zrušen a založen v ČS. Tuto
změnu provede předseda sdružení společně s hospodářkou.
Termín – bez zbytečného odkladu.

3.

Členové RR upravili na návrh hospodářky RR pravidla pro poskytování sociálních
příspěvků z fondu, a to následovně:
Příspěvky budou poskytovány na povinné akce školy, jako je lyžařský a turistický kurz (nikoli
školní výlet), a sice do 40% nákladů maximálně však do výše 1000,-- Kč na žáka a akci.
V případě, že bude žádostí více, než může být fondem uspokojeno, rozhoduje datum podání
žádosti.
Dále budou sociální příspěvky poskytovány na nákup učebnic, a to do výše 500,-- Kč na žáka.
V případě, že bude hrozit vyčerpání peněz určených na sociální příspěvky, bude hospodářka
v předstihu informovat ostatní členy RR. Ti pak rozhodnou o tom, zda budou finanční
prostředky navýšeny a z jakých zdrojů, či nikoli.
4.
•
•
•
•
•
•

Ředitel školy poskytl informace v následujících bodech:
Výsledky maturitních zkoušek
Účast a úspěchy studentů školy na soutěžích a sportovních akcích
Žádosti o datace pro školu, a to jak investiční, tak neinvestiční povahy a dále na
preventivní programy pro studenty
Přijímací řízení – průběh, výsledky
Informace o přípravách na státní maturitu
Různé – nápojový automat, čipové karty apod.
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5.

S ohledem na skutečnost, že p. Šrámek končí svoji činnost předsedy RR, zvolili členové
RR nového předsedu. Jednohlasně byl schválen Mgr. Pavel Herbst.
Dále byla zvolena, také jednohlasně, nová hospodářka RR, a to pí. Monika Zelenková.
Odstupující členové budou nápomocni při přebírání agendy. Funkce budou předány v termínu
do 31. 8. 2009.
6.

Příští jednání RR se uskuteční v září 2009– termín bude upřesněn - ve studovně
školy . Hezkou dovolenou a nashledanou v záři.

Ve Stříbře dne 18. 6. 2009 zapsala Mgr. Tereza Coufalová

