Zápis z jednání HV RSG
11/11/2013
Program:

1. Přijetí nových členů RSG
2. Noví členové HV RSG
3. Žádost paní Ledvinové o ukončení členství
4. Průběžný stav hospodaření
5. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2014
6. Rokytnické chaty
7. Výsledky činnosti RSG
8. Informace ze strany školy
9. Změna stanov
10. Diskuze

Přítomni:
Omluveni:
Nepřítomni:
Hosté:

13 členů HV dle prezenční listiny, pan ředitel RNDr. Jiří Kuhn - tajemník HV RSG
paní Kračmarová, Urbanová, Lompartová
paní Součková, pan Jakubal
paní Osifová, pan Dadák

HV RSG byl usnášení schopný. Program jednání byl schválen jednomyslně.
__________________________________________________________________________________
1. Přijetí nových členů
Rodiče žáků nastupujících ročníků (1PA ,1PB,1A), kteří podali přihlášku a zaplatili členský příspěvek,
jsou podle stanov přijati za členy RSG, pokud jejich přijetí schválí členové RSG na plenární schůzi.
Závěr:

Třídní zástupci dají ve svých třídách hlasovat o přijetí nových členů.

2. Noví členové HV RSG




Za 1PA nebyl dosud nikdo navržen
Za 1PB byla navržena paní Markéta Tomčíková
Za 1A byl navržen pan Josef Touš

Ve třídě 5QA odstoupila paní Plachá, neboť její funkce V HV podle stanov kolidovala s funkcí v revizní
komisi. Ve funkci zástupce v HV ji nahradí Jana Follerová.
Závěr:

HV RSG navržené zástupce podmíněně kooptoval a třídy 1PB, 1A. 5QA musí své
zástupce hlasováním potvrdit.

3. Žádost paní Ledvinové o zrušení členství v RSG.
HV RSG vzal na vědomí žádost paní Ledvinové o zrušení členství z důvodu neschopnosti zaplacení
členského příspěvku v důsledku špatné finanční situace.
Závěr:

HV RSG zrušil paní Ledvinové členství v RSG na základě její žádosti.

4. Průběžný stav hospodaření
HV RSG se seznámil s výsledky průběžnými výsledky hospodaření a jednotlivými položkami.
Závěr:

Proti plnění rozpočtu nebyla vznesena žádná námitka.

5. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2014
HV RSG prodiskutoval návrh ceníku pro rok 2014 a termín " zvýšené členské příspěvky". Upozornil na
použití pojmu "zvýšené" a "mimořádné", doporučil změnu formulace v návrhu ceníků a výše
mimořádného členského příspěvku.
Ceny i výši mimořádného členského příspěvku navrhuje zachovat stejné i pro následující rok 2014.
Závěr:

Zástupci tříd dají ve svých třídách odhlasovat ceník i výši mimořádného členského
příspěvku.

6. Rokytnické chaty
Během letních prázdnin proběhly na chatách opravy opěrné zdi, oprava schodiště a porušené jímky.
Stavbu realizovala nymburská firma Stavební a realitní Nymburk s.r.o., kterou schválil HV RSG na
červnovém jednání.
Na začátku října se konalo výjezdní zasedání HV RSG na chatách v Rokytnici, kde se přítomní členové
HV mohli seznámit se stavem chat, proběhlých prací a dalších potřeb.
Na začátku prosince proběhne úklidová předsezónní brigáda. Pokud by se některý rodič chtěl připojit,
může kontaktovat prof. Hrstku.
Závěr:

Zástupci tříd mohou o brigádě informovat rodiče.

7. Výsledky činnosti RSG - zhodnocení proběhlých akcí RSG.
Za uplynulý rok se činnost RSG ještě více zaktivizovalo. RSG uspořádalo již 2. Zahradní slavnost, která
byla hodnocena ještě lépe než ta první.
Iniciovalo rodičovské schůzky pro nastupující ročníky, kde se mohli rodiče seznámit s pedagogy, RSG i
dalším fungováním školy. Tyto schůzky byly rodiči velmi dobře přijaty.
Na podnět vedení školy zorganizovalo RSG přednášku PhDr. Ladislavy Lažové na téma - Jak se
správně učit. Přednášku ocenili rodiče, učitelé i děti. Mohli se jí zúčastnit i potenciální zájemci o studium
na gymnáziu z řad pátých ročníků ZŠ.
V podobných akcích hodlá RSG pokračovat. Každý se může připojit.
8. Informace ze strany školy – přednesl pan ředitel.







Pan ředitel informoval HV RSG o plánovaných oslavách 111 let školy a možnosti zapojení se.
Vedení školy se bude snažit získat pro školu čestný název Gymnázium Bohumila Hrabala u
příležitosti 111 let od založení školy a 100. výročí narození Bohumila Hrabala. Diskuse o
záměru se uskuteční v auditoriu ZŠ Komenského ve středu 27. listopadu 2011 od 18 hod.
Všichni zájemci o problematiku jsou zváni!
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy. Výroční zpráva bude k dispozici na
webu školy po jejím podpisu předsedou školské rady Ing. Machem.
Stavební práce na rizalitu pokračují, termín dokončení je duben 2014. V současné době je
stavba cca ve tří týdenním skluzu oproti harmonogramu. Provoz se sníženým počtem záchodů
zvládá škola zatím dobře.
Ve škole probíhá velké množství akcí pro studenty, které by mohlo zasahovat do ekonomické
situace rodin. Škola potřebuje od rodičů zpětnou vazbu, zda je pro ně účast jejich dětí na těchto
aktivitách ještě finančně dostupná. Příp. až nebude, ať se nebojí ozvat.
Doprovod žáků na akce a exkurze – uvolnění pedagogů je pro školu zatěžující (suplování...).
Pokud by někdo z rodičů nebo prarodičů měl zájem pomoci, škola bude ráda.

9. Změna stanov
HV RSG prošel problémové body starých stanov a seznámil se s prvním návrhem nových stanov, které
zpracoval pan Dadák.

V diskusi se k návrhu stanov vyjádřil ředitel školy Dr. Kuhn s tím, že návrh obsahuje řadu závažných
věcných chyb a neodpovídá tradicím RSG ani povinnostem RSG při hospodaření s majetkem RSG.
Zdůraznil, že přestože je RSG faktickým majitelem chat v Rokytnici, je morální povinností orgánů RSG
o tento majetek pečovat tak, aby ho mohli na konci funkčního období předat další generaci rodičů.
Současně doporučil HV RSH, aby vyprecizoval svá očekávání vzhledem k novým stanovám a následně
zadal přípravu stanov právníkům, kteří se orientují v problematice občanských sdružení.
Závěr:

HV RSG se dohodl na další samostatné schůzce věnované problematice změny stanov,
která se uskuteční přibližně za čtrnáct dní a členové HV si do té doby promyslí, co je ve
stávajících stanovách potřeba změnit, jaký je náš cíl, co by mělo jak fungovat apod.
Z následné diskuze vzejdou podněty pro další řešení, příp. zadání právníkovi, který je
znalý takové problematiky.

10. Diskuze
Zima ve škole:

Repasování oken probíhá. Letos uvolněno 750 tis. z rozpočtu města, v
příštím roce je v návrhu rozpočtu 950 tis. V průběhu roku bude opět
z rozpočtu města provedena regulace ve všech místnostech s výměnou
ventilů u radiátorů. Problémy dělá u repasovaných oken skutečnost, že děti
při uzavírání oken nezavírají okna na obě kličky, čímž se nově opravená
okna znovu poškozují.
Stravování žáků v COPu: Problém fronty, tlačenice, nedostatek času na oběd. Škola nebude
zajišťovat dozor v jídelně. Povinnost zajistit dozor je plně na straně COP.
Fronty a tlačenice nezpůsobuje dozor, ale žáci. Rodiče mohou věci pomoci
probráním chování v jídelně se svými dětmi. Škola může snížit počet dětí,
které odcházejí na obědy, změnami v rozvrhu a rozprostřením obědové
přestávka na 4., 5., 6. a 7. hodinu. Toto opatření by ale jednoznačně
znamenalo zvýšení dnů, v nichž mají žáci odpolední výuku. Tento způsob
byl při jednání na HV RSG rodiči odmítnut.
Přesuny hodin v rozvrhu: ve výjimečných případech k tomu dochází. Škola se snaží tyto momenty
minimalizovat, a pokud je to možné, dohodnout přesun se žáky.
Bakaláři:
Změna hesla v Bakalářích je možná po dohodě s administrátorem, prof.
Lébl.
Doučování z matematiky: Dotaz na narůstající tendenci doučování z matematiky, která nevrhá dobré
světlo na školu. Problematika je složitá, odráží se v ní jak nedostatečná
příprava ze strany žáků, tak dle rodičů i špatný přístup vyučujících. Téma je
k další diskuzi. Návrh rodičů – přidat hodinovou dotaci na procvičování
probrané látky.
Zapsala:

Ing. Jana Follerová v.r., RNDr. Jiří Kuhn v.r.

