Zápis z jednání plenární schůze RSG
Program:
1.
2.
3.
4.

Hospodaření RSG v roce 2011
Rozpočet RSG na rok 2012
Vlastní hodnocení školy – dílčí výsledky dotazníkového šetření „Mapa školy“ a příprava dalšího postupu
Volitelné předměty na nižším gymnáziu

Plenární schůze se zúčastnilo 400 členů RSG dle prezenčních listin, plenární schůze RSG byla usnášení
schopná.
1. Hospodaření RSG v roce 2011
Členové HV RSG projednali ve třídách výsledky hospodaření a zprávu o hospodaření RSG. Informovali
rodiče, že hospodaření dosud neprošlo revizní komisí.
HV RSG doporučil plenární schůzi schválit výsledky hospodaření podmínečně s tím, že po projednání
výsledků v revizní komisi bude doplněn k zápisu z plenární schůze zápis se závěry revizní komise. Pokud
revizní komise nashledá závady, bude výsledek hospodaření potvrzen.
Závěr:

Plenární schůze schvaluje podmínečně hospodaření RSG a zprávu o hospodaření RSG v roce
2011.

Hlasování:

315 pro, 85 se zdrželi,

0 proti

2. Rozpočet na rok 2012
Členové HV RSG projednali ve třídách návrh rozpočtu na rok 2012 a tlumočili rodičům doporučení HV RSG
takto navržený rozpočet schválit spolu se zařazením obou akcí, jejichž financování předpokládá zapojení
rozpočtové rezervy:
1. oprava opěrné zdi u chaty č.p. 102 – nutná oprava
2. oprava přístavby chaty č.p. 100 – falešné roubení a izolace proti vodě
Závěr:

Plenární schůze RSG souhlasí s návrhem rozpočtu RSG na rok 2012 i s použitím rozpočtové
rezervy na uvedené akce

Hlasování:

315 pro, 85 se zdrželi,

0 proti

3. Vlastní hodnocení školy
Zástupci v HV RSG informovali rodiče o problémech se získáním výsledků ze šetření „MAPA ŠKOLY“, které
je součástí vlastního hodnocení školy ve školním roce 2001/12. Vedení školy sice opožděně výsledky
dostalo, nicméně tyto výsledky nejsou použitelné pro plošné zpřístupnění.
SCIO dodá souhrnné výsledky v přehlednější podobě a škola je následně zveřejní na webu. V závislosti na
zjištění šetření MAPY ŠKOLY bude zvolen další postup.
Závěr:

Plenární schůze bere informaci na vědomí.

4. Volitelné předměty na nižším stupni gymnázia
Zástupci tříd v HV RSG informovali ve třídách nižšího gymnázia o závěru diskuse o volitelných předmětech a
o řešení, které vedení školy přijme pro rok 2012/13. Volitelné předměty budou rozděleny do bloků, z nichž si
žáci následně budou vybírat. Cílem je zlepšit rozvrh zejména pro žáky prim a sekund.
Závěr:

Plenární schůze bere informaci na vědomí.

Zapsal: J. Kuhn
Ověřila: J. Follerová

