Zápis z jednání HV RSG ze dne 23.

4': 2013

Přítomní
13 členů HV dle prezenční listiny
Omluveni
p. V. Olšanská, J. Kračmarová , I. Lompartová
Neomluveni
p. M. Kadeřábková , I. Lukavcová
Další přítomní RNDr. Jiří Kuhn, tajemník RSG , Ing . L. Osifová,
Studentského parlamentu
HV byl usnášení schopný.

1. Personální

změny

účetní,

Markéta Lompartová, zástupce

v HV RSG.

a) Členství v HV RSG končí zástupcům rodičů maturitních ročníků.
Za oktávu A je to paní Veronika Olšanská, za oktávu 8 paní Monika
Ivana Lukavcová Tito zástupci se již jednání neúčastnili .
b)

Změna třídního zástupce sekundy 8
Paní Ing. Jitka Fialová požádala HV z důvodu pracovní vytíženosti o
za sebe navrhla pana Ing . Romana Fialu .

proti O

Hlasování: pro 13

Kadeřábková

uvolnění

a za 4A paní

a jako náhradu

zdržel se O

Závěr :

HV pana Fialu
2S8.

podmíněně

kooptoval do funkce

třídního

zástupce 2S8 a vyčká rozhodnutí

rodičů

třídy

2. Pozvání

rodičů

na Majáles

Jednání se zúčastnila Markéta Lompartová, zástupkyně Studentského parlamentu a informovala
členy HV o připravované akci Majáles. Zároveň poprosila o předání informací a pozvání rodičům
na plenární schůzi.
3.

Hospodaření

RSG v roce 2012

Jednání se zúčastnila p. Ing. L. Osifová a seznámila členy HV s Výroční zprávou o hospodaření
za rok 2012 a návrhem rozpočtu pro rok 2013. Paní Ing . Soňa Plachá informovala, že revizní
komise provedla kontrolu účetnictví a shledala ho bez závad .
HV rozhodoval o doporučení plénu schválit Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012.
proti O

Hlasování: pro 13

zdržel se O

Závěr:

HV doporučuje plénu schválení
4. Schválení žádostí o

Výroční

zprávy o

hospodaření

za rok 2012 .

příspěvky

HV obdržel žádost o příspěvek Debatnímu klubu v předpokládané výši 20 000
P. Osifová informovala o výši příspěvků Debatnímu klubu v roce 2012 .
Hlasování: pro 13

proti O

Kč.

zdržel se O

Závěr:

HV odsouhlasil
5. Stipendijní
Pan

řád

příspěvek

Debatnímu klubu .

Gymnázia Nymburk

ředitel

studentů .

informoval HV o návrhu Stipendijního řádu , který by měl sloužit na podporu výborných
RSG bylo požádáno o pravidelný příspěvek, který by měl být max. 50 tis. ročně .

Hlasování: pro 12

proti 1

zdržel se O

Závěr:

HV souhlasí s příspěvkem .

6. Návrh

rozpočtu

pro rok 2013

HV se seznámil s návrhem rozpočtu pro rok 2013. Dává podnět ke zrušení pevné linky na chatách
RSG v Rokytn ici z důvodu snížení provozních nákladů. Dále doporučuje navýšení podpory
Studentům (cestovné, doprovod na soutěže , exkurze) o částku 30 000 Kč z rozpočtové rezervy .
Do rozpočtu navrhuje zahrnout příspěvky schválené v bodu 4. A 5.
Hlasování: pro 13

proti O

zdržel se O

Závěr:

HV

doporučuje

plénu

přijmout

návrh na

rozpočet

pro rok 2013.

7. Revizní komise
Z revizní komise odešel z důvodu ukončení členství v RSG pan RNDr. Martin Lébl. Paní Plachá
poukázala na skutečnost, že dle současných stanov by neměl být členem revizní komise člen HV.
Paní Plachá by ráda zůstala členem revizní komise a do HV by za sebe chtěla ve třídě najít
náhradu .
HV musí najít nového člena revizní komise z řad rodičů .
Členové HV se dohodli , že se ve svých třídách zeptají, kdo z rodičů by byl ochoten stát se členem
RK.

8. Výsledek v jednání s vedením školy
Členové HV byli informováni o výsledcích jednání s vedením školy. Po úspěšném jednání došlo
ke změně školního řádu, kde byla zrušena podmínka, týkající se nutnosti omlouvání studenta,
v případě trvání nemoci delší než tři dny, lékařem .
Dík za dohodu patří především paní Literové a paní Urbanové.
Členové HV byli vyzváni, aby o tomto úspěchu podali informaci rodičům ve svých třídách .

9. Informace pro HV
Členové HV byli informováni o plánovaných záměrech RSG. Zástupci rodičů začali s vedením
školy projednávat možnost, aby se studenti mohli při rodičovských schůzkách účastnit
konzultací u jednotlivých profesorů spolu s rodič i. Praktická realizace tohoto návrhu je zatím
v jednání.
Zároveň je navrhováno, aby se třídní schůzky podle možností zúčastňovali i zástupci studentů
·a oznámili rodičům , co za akce ve své třídě plánuj í.

Zástupci rodičů navrhli škole, aby pro rodiče nově nastupujících žáků zorganizovala
v průběhu konce září mimořádné schůzky , kde by se mohli seznámit se všemi profesory
svých dětí. Zároveň by zde zástupci RSG měli možnost novým rodičům představit činnost RSG
a přizvat je ke spolupráci. Členové HV byli přizváni k účasti na těchto schůzkách . Paní Otavová,
Plachá a pan Fiala se uvolili , že v jednotlivých třídách představí RSG .
Škola zavedla mimořádné rodičovské sch ů zky pro rodiče maturantů a navrhuje změnit termín
a způsob předávání maturitních vysvědčení. Tento akt by měl být slavnostním zakončením
studia, proto škola navrhuje, aby se odehrával v Obecním domě a v době , která bude pro rodiče
příhodnější , aby se mohli této slavnostní chvíle spolu se svými dětmi účastnit.
Členové HV byli požádáni, aby zjistili zájem rodičů .
10. Zahradní slavnost

RSG plánuje 2. zahradní slavnost v termínu 7.9.2013
Členové HV byli požádáni, aby o tomto termínu informovali rodiče ve svých třídách .
přednášek

11. Cyklus

RSG plánuje zorganizovat pro rodiče , pedagogy, studenty i zájemce z řad veřejnosti
s cílem pozitivně představit gymnázium , otevřít ho pro veřejnost a nabídnout kvalitní
program . Garantem těchto přednášek bude pan Plaňanský .

přednášky
vzdělávací

Členové HV byli požádáni, aby o tomto záměru informovali rodiče ve svých třídách .

12.

Změna

stanov a

proměna

RSG

HV projednal možnost změny stanov RSG, zejména jejich zjednodušení a přenesení
více kompetencí z pléna na HV, aby se zjednodušil průběh plenárních schůzí ,
které v současnosti probíhají během třídních schůzek.
Hlasování: pro 13

proti O

zdržel se O

Závěr:

HV si stanovil za cíl připravit nové znění stanov ke schválení na příští zasedání plenární
v listopadu 2013.
Členové HV byli požádáni , aby o tomto záměru informovali rodiče ve svých třídách a požádali
rodiče ( právníky) o pomoc s úpravou stanov.

schůze

13.

Zajištění

komunikace s

rodiči

HV RSG se rozhodl požádat rodiče o svolení k přímé komunikaci mezi HV a rodiči emailovou
poštou a vytvořit vlastní databázi emailových adres, která bude nezávislá na databázi , kterou
Rodiče poskytli škole. Pan Fiala vytvořil formuláře pro jednotlivé třídy . Předsedkyně HV RSG
Jana Follerová podepsala prohlášení, že emailové adresy budou sloužit výhradně pro komunikaci
HV RSG s rodiči , a nebudou předány třetí osobě .
Členové HV byli požádáni, aby informovali rodiče a předli jim formulář k vyplnění.
Vyplnění

14.

emailové adresy je zcela dobrovolné.

Přístavba

rizalitu

Pan ředitel informoval členy HV o aktuálním stavu realizace
budou členové HV požádáni o pomoc a intervenci na MÚ .

15. Oprava

opěrné

přístavby

rizalitu . V

případě potřeby

zdi na chatách v Rokytnici

Členové HV byli informováni, že se v loňském roce při výběrovém řízení nepodařilo najít firmu,
na realizaci opravy. Všechny nabídky převyšovaly finanční možnosti RSG. Z toho důvodu se
RSG rozhodlo zopakovat výběrové řízení.
Členové HV byli požádáni, aby o tomto záměru informovali rodiče ve svých třídách a zeptali se
rodičů ,

zda

16. Otevřené

někdo

schůzky

nezná stavební firmu vhodnou k realizaci.

s vedením školy

Zástupci rodičů navrhli zajistit pravidelné častější setkávání členů HV RSG s vedením školy,
které by bylo otevřené i pro další zájemce z řad rodičů . Setkání by měla sloužit k aktivnímu řešení
vzájemné spolupráce, diskuzím apod .

Termín první

schůzky

byl dohodnut na

pondělí

13.5.2013 v 17:00 hod.

Členové HV byli požádáni, aby o tomto záměru a termínu 1. schůzky informovali rodiče ve svých
třídách.

Zapsala: Ing. Jana Follerová
Ověřil:

RNDr.

Jiří

Kuhn

