Zápis z plenární schůze RSG ze dne 23.4. 2013
Program:
1. Hospodaření RSG v roce 2012
2. Rozpočet pro rok 2013
3. Změna stanov RSG
4. Žádost o svolení k přímé komunikaci
5. Informace pro rodiče
6. Změna třídního zástupce v HV RSG ze

Přítomno

třídy

sekunda B

324 členu RSG dle prezenčních listin, plenární schůze RSG byla usnášení schopná. Ve

třídách septima A a B nebyli přítomni zástupci z HV RSG. Z toho důvodu v těchto třídách
neproběhlo

1.

hlasování.

Hospodaření

RSG v roce 2012

byla seznámena s Výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 . I o tom , že
RSG zkontrolovala revizní komise a shledala jej bez závad . HV RSG doporučil plénu
schválit výroční zprávu o hospodařen í.

Plenární

schůze

hospodaření
rodičů

Hlasování:
Proti : O

Pro: 298

2.

Rozpočet

Plenární

Zdrželi se: O

pro rok 2013

schůze

byla seznámena s návrhem

rozpočtu

pro rok 2013

HV doporučil plénu schválení návrhu .
Hlasován í:
Pro:

297

Proti :

o

Zdrželi se: 1

3. Změna stanov RSG
Plenárn í schůze byla seznámena se záměrem HV, že do termínu následujících třídních schůzek
v listopadu 2013 připraví změnu stanov RSG. Pokusí se stanovy zjednodušit a přerozdělit kompetence
mezi HV a plénem , tak aby se minimalizovalo množství informací a hlasování, které v současnosti
zahlcuje čas na třídních schůzkách .
Rodiče-

právníci byli požádáni o pomoc se

změnou

stanov.

4.Žádost o svolen í k přímé komunikaci
o souhlas s možností př í mé komunikace přes emailové adresy z důvodu
pružnějšího předávání informací, pozvánek na akce, snadnější možnosti požádat o pomoc i většího
osamostatnění celého subjektu .
HV požádal

rodiče

Rodiče

byli požádáni

5.1nformace pro

vyplnění předepsaných formulářů.

rodiče

Rodiče

byli informováni o již realizovaných akcích i o akcích , které RSG plánuje.

Změna

školního

řádu

Uiž zrealizována).

Zahradní slavnost v termínu 7.9.2013- sobota .
se zajímavými osobnostmi (tématy) pro rodiče , pedagogy, studenty i zájemce z řad
veřejnosti s cílem pozitivně představit gymnázium , otevřít ho pro veřejnost a nabídnout kvalitní
vzdělávací program a zároveň zahájit vlastní samostatnou činnost. Garantem těchto , přednášek bude
pan Plaňanský.
Cyklus

přednášek

Otevřené schůzky s vedením školy k pravidelnému častějšímu setkávání HV RSG.
otevřená i pro další zájemce z řad rodičů . Mají sloužit k aktivnímu řešení vzájemné

Tato setkání budou
spolupráce,

diskuzím nad otázkami, které nás rodiče trápí či zajímají apod .
Term ín první schůzky byl dohodnut na pondělí 13.5.2013 v 17:00 hod .

Studenti plánují Majáles a zvou
6. Změna
Rodiče

sebe

třídního

rodiče

k

účasti.

zástupce v HV RSG ve

třídě

sekundy B byli informováni o odstoupení paní Ing . Jitky Fialové z HV RSG . Paní Fialová za
jako náhradu pana Ing. Romana Fialu . O tomto návrhu bylo hlasováno.

doporučila

Hlasování:
Pro:

21

Proti :

o

Zapsala: Ing. Jana Follerová
Ověřil:

sekunda B

RNDr.

Jiří

Kuhn

V Nymburce 23.4.2013

Zdrželi se: O

