Zápis z členské schůze
Sdružení rodičů při Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23 (dále sdružení)
Dne:
11. 11. 2021
Místo:
Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Čas konání:
16:30 hod.
Přítomní:
dle prezenční listiny sdružení (zástupci tříd, zástupci předmětových komisí, zástupce školy
ředitel Petr Mazanec, zástupce ředitele Milan Pěchouček, dva členové výboru: předseda pan Hostek a
pokladní paní Dlabalová,)
Program:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Přivítání – představení
Prezentace aktuálního stavu rozpočtu a společná diskuze nad jeho zůstatkem a stavem v
následném období.
Vyplácení maturitního příspěvku
Předložení žádostí jednotlivých předmětových komisí a schválení rozpočtu
Vystoupení vedení školy
Zvolení nového místopředsedy výboru

Ad 1.
Přivítání přítomných, představení účastníků členské schůze.
Ad 2.
Výbor sdružení prezentoval aktuální stav rozpočtu. Společně byl diskutován jeho aktuální stav i s ohledem
na předešlé období, které bylo ovlivněno „Covid omezeními“ při jeho čerpání i pozastavení platby členských
příspěvků v tomto období. Došlo se ke společné dohodě, že navyšování příspěvků není vzhledem k
vyváženému hospodaření a dostatečnému zůstatku nutné. Tj. členský příspěvek zůstává i pro další období na
stejné úrovni 600,- CZE.
Ad 3.
Informace o vypláceném příspěvku pro maturitní třídy. Pro osmiletý studijní program: 30000,- CZE, pro
šestiletý 22500,- a pro čtyřletý 15000,- CZE.
Ad 4.
Představení jednotlivých žádostí zástupců předmětových komisí. Společná diskuze, upřesňování dotazů a
využití. Hlasování o celkovém rozpočtu, který byl schválen většinou přítomných zástupců tříd (15 pro).
Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
Ad 5.
Vedení gymnázia, pan ředitel Petr Mazanec informoval o aktualitách ve škole, o distanční výuce, která je
náročnější pro učitele i studenty a byla zaváděna v předešlém období z důvodu epidemiologického omezení.
Proběhla modernizace školy, nové šatny (rozpočet cca. 1,5 mil CZE).
Byl diskutován zavedený režim stravování pro studenty.
Studentský parlament připomínkoval malé porce jídel v jednom ze stravovacích míst. Následně bylo
zavedeno nápravné opatření. Pokud bude mít někdo ke stravování připomínky, vyzvalo vedení školy o
zpětnou vazbu.
Ad 6.
Volba nového místopředsedy výboru sdružení. Byl zvolen zástupce 1.B pan Milan Dvořák.

