
Zápis ze schůze  výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Mikulášské náměstí konané 
10.11.2016 

 Schůze proběhla za přítomnosti 16 zástupců jednotlivých tříd  z celkem 21 tříd 
účastných ve Sdružení rodičů. I nepřítomní zástupci se řádně omluvili a budou 
informováni o průběhu schůzky, aby informace předali dále na třídních aktivech, 
přítomni byli všichni tři členové vedení Sdružení  pan Mikoláš , paní Jankovská,  paní 
Kováříková. 

1. Organizace výběru členských příspěvků 

 Členský příspěvek i nadále zůstává 400 Kč, beze změn oproti minulému období 

2. Časově pak nejnáročnější se ukázalo tradičně posuzování a schvalování určení 
finanční podpory žádostí předmětových komisí, původní výše požadavků blížící se 
250 tisícům Kč se podařila vcelku recipročně snížit na reálnou částku odpovídající 
vybraným prostředkům kolem 210 tisíc Kč. Detailní přehled je součástí přílohy a 

poděkování patří p. Karnoldovi za bezchybný průběžný propočet. 
 

3. Vystoupení vedení školy - pan ředitel Petr Mazanec 

Škola získala dotaci na výměnu oken nakonec díky dobré ekonomické situaci země a 
dobrému výnosu z daní v plné výši a tedy původní rok stará výtka panu řediteli ztrácí 
opodstatnění, byla již zahájena první etapa výměny oken a vše se jeví na dobré cestě. 
Krajem jako zřizovatelem je odsouhlasena plná dotace na výměnu oken ve výši cca 25 
miliónů korun. 

 Jistě jen okrajovou lapálií se jeví aplikace tzv.“pamlskové vyhlášky“, vycházející 
z doporučení o zdravé výživě dětí (akceptujeme a správně) směrem k provozu bufetu ve 

škole, kdy případné prodloužení smlouvy provozovateli bufetu bude záviset na 
rentabilitě provozu a zřejmě kalkulaci podnikatelského záměru provozovatelem a my 
rodiče bychom (asi?) měli pomoci průzkumu trhu, zda si naše děti budou kupovat 
zdravé výrobky – zde jde o naprostý úlet, jistě nejsme schopni odhadnout chutě našich 
dětí, jde o problém vlády, zřizovatele, provozovatele bufetu, určitě ale nejde o problém 
nás rodičů a zřejmě nejde ani o problém vedení školy……Vyhláška navíc dětem do 15 
let odebírá jakékoli rozhodovací pravomoci, děti mezi 15 a dovršenými 18 léty nechává 
v jistém vakuu a 18-ti letí  si ze zákona mohou dělat stejně co chtějí…. 

  

P.S. jsme samozřejmě sdružení apolitické, ale za sebe sama musím konstatovat, že 
diktovat dětem , co mají jíst, zda mají kouřit apod. mohou jen zoufalci z levicových 
stran typu ČSSD, KSČM apod., tedy lidé ze stran úpadkových a plných hochštaplerů a 
individuií bažících po moci a ovládáním státních penězovodů, v nejlepším soucitu 
hodném případě plných lidí pomýlených.  S pozdravem liberalismu a lidské svobodě 
zdar 

  

                                                         zaznamenal stávající předseda Sdružení  Petr Mikoláš 



Přehled žádostí o dotaci z prostředků Sdružení rodičů na školní rok /

Projekt Garant
Celkové 
náklady

Požadovaná 
částka

Navržená 
částka Ušetřeno Pozn.

Pri ár í preve e a Gy áziu, Plzeň Mgr. V. Ry ová   Kč   Kč   Kč   Kč 1)

Škol í k ihov a Mgr. M. Stehlíková   Kč   Kč   Kč   Kč
Dra ati ký kroužek Mgr. K. Turková   Kč   Kč   Kč  Kč
Kroužek ro otiky RNDr. J. Soukupová   Kč   Kč   Kč  Kč

Setkání našich studentů se studenty spřáteleného 
gymnázia v bavorském Schwandorfu Mgr. H. Brožíková

  Kč   Kč   Kč   Kč

Tradiční výměna studentů s francouzským 
gymnáziem v Chateaubriant Mgr. I. Hrdi ová   Kč   Kč   Kč   Kč

Edison Mgr. R. Lehečková   Kč   Kč   Kč  Kč
K iž í od ě y pro vy ra é žáky Mgr. M. Pě houček   Kč   Kč   Kč   Kč
K iž í od ě y ředitele školy pro tale tova é žáky Mgr. P. Mazanec   Kč   Kč   Kč  Kč
Ekologi ká oly piáda Mgr. J. Sejpka neuvedeno  Kč  Kč  Kč
Li gvisti ká oly piáda RNDr. J. Soukupová   Kč   Kč   Kč  Kč
Logi ká oly piáda RNDr. J. Soukupová   Kč   Kč   Kč  Kč
Eurore us a ze ěpis á oly piáda Mgr. H. Virtová   Kč   Kč   Kč  Kč
Od ě y pro žáky v soutěží h Nj, Rj, Fj, Aj Mgr. H. Brožíková neuvedeno   Kč   Kč -   Kč
Podpora tale tova ý h žáků a o e ě í u ístě í 
v ate ati ké oly piádě a ostat í h ate ati ký h 
soutěží h PaedDr. J. Ku eš

  Kč   Kč   Kč  Kč

Fyzikální soutěže – ocenění a podpora úspěšných 
řešitelů Mgr. V. Krůsová   Kč   Kč   Kč  Kč

Doprav é a ostat í soutěže Mgr. P. Mazanec   Kč   Kč   Kč
Příspěvek pro PK TV Mgr. P. Brousek   Kč   Kč   Kč   Kč 2)

Příprava D e otevře ý h dveří Mgr. P. Mazanec   Kč   Kč  Kč   Kč
U í e česky Mgr. A. Adá ek   Kč   Kč   Kč  Kč

C e l k o v á   č á s t k a :   Kč   Kč   Kč   Kč

Rekapitulace

Návrhy učitelů   Kč   Kč   Kč
Maturit í plesy .AB, .C, .E   Kč   Kč

  Kč
 ůže ýt čerpá o é ě e vši h i se zúčast í
  a dopravu,  a vy ave í


