ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU MIKULÁŠSKÉ NÁM.
KONANÉ 3.4.2014
1. VÝBĚR ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ, ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Pokladník Sdružení se nemohl z vážných pracovních důvodů schůze zúčastnit, takže dal
SMS zprávou vědět, že bylo podáno daňové přiznání Sdružení na příslušný FÚ a dosud bylo
utraceno z rozpočtu cca 160 000 Kč na plánované akce. Kopiii daňového přiznání a seznam
event. dlužníků zašle co nejdřive e-mailem členům výboru Sdružení. Tyto podklady se stanou
rovněž součástí příloh tohoto zápisu.
2. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK V PŘÍŠTÍM ŠK.R.
Výbor schválil i na příští školní rok členský příspěvek ve výši 400 Kč, suma tedy nedozná
změnu oproti letošnímu šk.r.
3. NÁVRH DARU MOVITÉHO MAJETKU SDRUŽENÍ ŠKOLE
Byl schválen návrh sponzorského daru ve formě převodu movitého majetku Sdružení do
majetku školy. Součástí daru je polohovací lavička č. 2, elektronika do školní knihovny, pingpongový stůl. Vedení školy si nechá schválit dar zřizovatelem, protože takto ještě neučinilo s
minulým návrhem ze schůze 11.4.2013, spojí se oba návrhy v jeden. Pokladník Sdružení bude
blíže specifikovat předměty v návrhu (cena apod.). Po odsouhlasení daru Plzeňským krajem je
možno vyhotovit darovací smlouvu.
4. VYSTOUPENÍ VEDENÍ ŠKOLY
Ředitel školy poděkoval Sdružení rodičů za finanční podporu škole, která má při stále
klesajících prostředcích na činnost a investice školy velký význam. Upozornil i na snahy školy,
které se daří získávat nezanedbatelnou sumu v programu Excelence středních škol. Ve škole se
chystá rekonstrukce učebny fyziky vč. vybavení, na kterou je přidělena finanční dotace ve výši
2 mil. Kč. Mgr. Mazanec se zmínil také o pokynu České školní inspekce, který nařizuje škole do
30.4.2014 ukončit placenou TV ( sportovní bloky ) v předmaturitních a maturitních ročnících, což
se jeví ČŠI jako porušování školského zákona. Vysvětlení dosavadní situace v této oblasti se ujal
za předmětovou komisi TV Mgr.Brousek. Prozatím se u předmaturitních a maturitních tříd
nechalo studentům vybrat z nabídky sportů, u některých z nich však byla tato volba limitována
nutností zaplatit pronájem sportoviště, kterými sama škola nedisponuje ( např. sportoviště pro
squash, bruslení, plavání, tenis apod. ). Zdůraznil, že v nabídce byl i výběr sportů, které
nevyžadovaly žádný finanční příspěvek. Toto uspořádání fungovalo na základě svobodné volby
řadu let a podnítilo studenty k lepší docházce na TV, dosáhlo se menšího počtu osvobození z TV a
předešlo se narušení volnočasových aktivit studentů či problémům s dojížděním ( TV by musela
být z kapacitních důvodů vypisována i na 9. a 10 vyučovací hodinu ). Právně přípustnou variantou
po zásahu ČŠI, která nenarušuje status quo, je možnost, že faktury za pronájem sportovišť budou
hrazeny Sdružením rodičů a studenti, kteří budou sportoviště využívat, poskytnou sponzorský dar
Sdružení rodičů. Garantem by byli učitelé TV, event. detaily by byly dojednány s pokladníkem
Sdružení, který na schůzi nebyl přítomen. Členové výboru s navrženým postupem souhlasí maje
na paměti prospěch studentů, ale trvají na řádném vysvětlení rodičům. Členové výboru z
příslušných tříd se zavázali, že situaci rodičům na třídním aktivu objasní, k čemuž jim budou
nápomocni i třídní učitelé ( přislíbeno vedením školy ).

5. PŘIPOMÍNKY RODIČŮ
Dr. Jánská prezentovala připomínky studentů stran poškozených židlí v multimediální
učebně, ředitel školy přislíbil nápravu v rámci možností školy.
V Plzni dne 5.4.2014

Vypracovala E. Jánská

