
Zápis ze schůze  výboru Sdružení rodičů při Gymnáziu Mikulášské náměstí konané 

31.3.2016 

 

Schůze proběhla za přítomnosti 14 zástupců jednotlivých tříd z celkem 21 tříd účastných 

ve Sdružení rodičů. I nepřítomní zástupci se většinou  řádně omluvili a budou 

informováni na webových stránkách školy 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 

 

Hned na počátku schůze se členka výboru  a paní pokladní Kováříková věnovala 

rekapitulaci došlých plateb z podzimu roku 2015, nakonec se podařilo platby dohledat, 

řádně již zaplatily všechny třídy, jen někteří zástupci tříd neuvádějí do symbolu platby 

označení třídy a pod jménem rodiče se pak platba špatně přiřazuje, stále v  mírnější 

podobě trvá problém naplnění účtu i s půlročním zpožděním, zatímco výdajová částka 

je průběžně čerpána již v průběhu celého školního roku a paradoxně tak prakticky 

předchází vlastní výběr. Zde paní pokladní poměrně rozhodně uvažovala o svojí 

abdikaci z funkce, neboť někteří učitelé oprávnění k čerpání peněz na schválené 

projekty dokladují výdaje poměrně vágně a nerespektují nároky vznášené paní pokladní 

na pravidla řádného účetnictví. V tomto směru slíbil nápravu a poučení kolegů 

přítomný pan ředitel Mazanec. 

Fakticky je pak celková vybraná částka od jednotlivých tříd 199.040,- Kč a vyplacené 

prostředky jsou ve výši 171.341,-Kč dle výpisů a pokladních dokladů. 

 

 2.Vystoupení vedení školy-pan ředitel Petr Mazanec 

V uplynulém období se stále snaží škola optimalizovat stravování ve spolupráci 

s Církevním gymnáziem, kapacita stávajícího provozu jídelny v kombinaci překryvů 

rozvrhů obou škol stále neumožňuje „odstravovat“ dvě nejnižší třídy gymnázia, které 

docházejí do ZŠ na Jiráskově náměstí. I v této oblasti se bude Církevní gymnázium na 

základě slibu pana ředitele Petříčka z minulého zasedání Rady školy snažit i na základě 

možných dotací provoz lehce rozšířit a navýšit kapacitu i k pokrytí veškerých 

požadavků naší školy, jde však o projekt v řádu několika let s ne zcela jistým výsledkem. 

 

Druhým souvisejícím organizačním problémem je právě  optimalizace  rozvrhu hodin 

s vytvořením pauzy na oběd, zde probíhá hlasování o prodloužení dvou pětiminutových 

přestávek na optimálních deset minut, ale  prostor se nabízí jen dřívějším zahájením 

výuky na 7:50 až 7:55 a zde je opět problém s příjezdy spojů dojíždějících žáků, zřejmě 

vše zůstane při starém. 

 

Poměrně optimisticky se jeví zpráva o snad již konečně  nastartovaném projektu  

výměny oken, kterých je na naší škole 255 ks, investice je rozložena do 5 let vždy 

s ročním čerpáním cca 5 miliónů korun, tedy v součtu cca 25 miliónů Kč , projektová 

dokumentace je již vytvořena a připomínkována památkáři, vnější okna budou klasická 

dřevěná borovicová, vnitřní pak lepená,  po (snad) odsouhlasení investice zastupiteli 

kraje dne 12.4.2016 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a na hranici startu do 

nového školního roku by měla být zhruba pětina okem vyměněna za nová. 

 

                        Zaznamenal stávající předseda Sdružení  Petr Mikoláš 

 


