Zápis z jednání rady SRPŠ ze dne 14. 11. 2019
1.




Docházka členů rady SRPŠ
6 členů rady SRPŠ (prezenční listina uložena u jednatelky SRPŠ)
Mgr. Karel Kabelka (pokladník), Mgr. Štěpánka Pokorná (jednatelka)
Zástupce školy – Mgr. Karel Kabelka

2. Volba nového předsedy rady SRPŠ + aktualizace kontaktů do prezenční listiny
Miroslav Havelka 2. A - SCHVÁLENO – 6x ANO
3. Přivítání nových členů Rady SRPŠ + aktualizace kontaktů do prezenční listiny
1.A
1.A
2.A
2.A
3.A
3.A
4.A

Jaroslav Dostál
Ria Hanáková
Miroslav Havelka
Michaela Římovská
Eva Fujdlová
Jiřina Bartesová
OMLUVENA
Dana Kulhánková

4. Schválení tzv. „balíčku“ finančních příspěvků na každoročně se opakující akce:
SCHVÁLENO - 6x ANO
Do tzv. „balíčku“ patří následující položky:
 Nákup nových knih do školní knihovny – dle maturitního seznamu v celkové
hodnotě do 7.000,- Kč
 Knižní odměny pro studenty za vzornou reprezentaci a práci pro školu (vydáváno
na konci školního roku společně s vysvědčením)
 Drobné odměny pro studenty za vzornou reprezentaci a práci pro školu (nově
přidáno oproti loňskému roku)
 Zpracování videa pro maturanty ze slavnostního aktu předávání maturitního
vysvědčení (nově přidáno oproti loňskému roku)
 Majáles
 Lyžařský výcvikový kurz 500,- Kč na žáka
 Sportovně turistický kurz 500,- Kč na žáka
 Komplexní exkurze 500,- Kč na žáka
 Finanční příspěvek na nákup potřeb pro stužkovací slavnostní akt v hodnotě 4000,Kč pro každou maturitní třídu
 Finanční příspěvek na občerstvení pro maturitní komisi a maturanty 1500,- Kč
každá třída
 Proplacení jízdného – sportovní a školní soutěže.
 proplacení výroční ceny pro nejlepšího studenta gymnázia v celkové hodnotě
5 000, Financování zájmových kroužků
 Dohody o provedení práce pro jednatele a pokladníka
 Adaptační kurz pro 1. ročníky 300,- Kč na žáka
 Podpora výuky cizích jazyků

5. Projednání Gymnazijního plesu
Aktivní pomoc členů rady SRPŠ při pořádání gymnazijního plesu
 Miroslav Havelka bude kontaktovat Maják a jednat s paní Bílou ohledně
oboustranné spolupráce
6. Schválení žádostí
 Žádné žádosti nebyly podány
7. Diskuze
Ráda bych tímto poděkovala všem za vzornou spolupráci a popřála všem osobní i pracovní
úspěchy.
Mgr. Štěpánka Pokorná
jednatelka SRPŠ

