Zápis z jednání Sněmu delegátů RSG
Termín:
Přítomni:

Omluveni:

úterý 19/4/2016, 16,30 – 18,30 hod.
Příbramský (1PA), Prokeš (1PB), Mrázek (2SA), Marková (2SB), Pavlíčková (5QA), Malý
(5QB), Jakubal (6XB), Follerová (7MA), Prášilová (7MB), Literová (8OA), Kynclová
(8OB), Štekrtová (1A), Dlouhý (2A), Touš (3A)
Kuhn – tajemník RSG
Furgaláková (3TA), Tomčíková (3TB), Jeníková Iva (4KA), Kubíčková Viktória (4KB),
Vargová Jitka (6XB), Mór (4A)

Sněmu delegátů se účastnilo 14 delegátů, sněm byl usnášeníschopný.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Noví členové Sněmu delegátu RSG
Stanovy RSG
Volba předsednictva RSG, předsedy místopředsedy RSG, jmenování tajemníka
Rozloučení se s odcházejícími členy
Kontrolní komise RSG
Hospodaření RSG za rok 2015, rozpočet a výroční zpráva o hospodaření RSG
Rozpočet RSG na rok 2016
Různé
Příprava třídních členských schůzí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předsedkyně RSG přivítala přítomné delegáty. Konstatovala, že SD RSG je usnášeníschopný a dala
hlasovat o programu jednání, který byl delegátům rozeslán spolu s dalšími pracovními materiály.
Program Byl jednohlasně schválen.

1. Noví členové Sněmu delegátu RSG
Sněmu delegátů se představili zástupci tříd prima A, prima B a 1A, kteří byli zvoleni na třídních
členských schůzích na podzim 2015:
Monika Štekrtová
Stanislav Příbramský
Tomáš Prokeš

1A
1PA
1PB

Závěr:
1.
2.
3.

Sněm delegátů bere na vědomí volbu členů RSG ve třídách 1A, 1PA a 1PB.
Tajemník RSG předá novým členům SD kontakty na členy RSG z jejich tříd.
Noví členové SD se seznámí se svými povinnostmi dle stanov.

2. Stanovy RSG
Ing. Follerová informovala SD o tom, že do spolkového rejstříku byly úspěšně vloženy změny, které
schválila podzimní plenární schůze RSG.
Jednou ze zásadních změn je změna stanov, na kterých zástupci HV RSG pracovali v uplynulém roce.
Rejstříkový soud uložil před zápisem změn učinit několik formálních změn. Ty byly do stanov
zapracovány.
Ing. Follerová poděkovala panu Toušovi a paní Prášilové za práci odvedenou při přípravě stanov.
Všichni delegáti SD obdrželi nové stanovy v tištěné podobě.

Závěr:
1.
2.
3.

SD bere informaci paní Follerové na vědomí.
Delegáti jednotlivých tříd přednesou informaci o změnách ve spolkovém rejstříku na třídní
členské schůzi.
Stanovy jsou zveřejněny na webu školy v sekci pro rodiče

3. Volba předsednictva RSG, předsedy místopředsedy RSG, jmenování tajemníka
Sněm delegátů zvolil ze svých řad sedmičlenné předsednictvo RSG, dále předsedu a místopředsedu
RSG. Volba proběhla dle stanov aklamací. Výsledky voleb a hlasování:
Předsedkyně RSG
Místopředseda RSG
Členové předsednictva

Martina Prášilová
Stanislav Příbramský
Monika Štekrtová
Tomáš Prokeš
Vlastimil Mrázek
Veronika Marková
Petr Dlouhý

(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)
(pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1)

Sněm delegátů přijal v souladu s článkem IV.3.2 Stanov za člena RSG pana Jiřího Kuhna. Na návrh
Ing. Follerové byl pan Jiří Kuhn jmenován tajemníkem RSG.
Závěr:
1.
2.

Paní Prášilová po dohodě s ostatními členy předsednictva RSG stanovila rámcové termíny
pro jednání předsednictva.
Předsednictvo RSG pověřilo tajemníka a zajistil předání informace o změně názvu RSG
všem relevantním institucím a zajistil výrobu nového razítka RSG dle předlohy odsouhlasené
SD.

4. Rozloučení se s odcházejícími členy
Ing. Follerová poděkovala za aktivní práci pro RSG v uplynulých letech paní Kynclové, paní Literové a
panu Mórovi a rozloučila se s nimi jménem RSG.
Přítomní členové SD poděkovali za práci odvedenou ve funkci předsedkyně RSG paní Ing. Janě
Follerové.

5. Kontrolní komise RSG
Sněm delegátů v souladu s ustanovením článku IV.3.2 písmeno i) jmenoval kontrolní komisi RSG
v tomto složení:
Předsedkyně KK:
Členové KK

Ing. Soňa Plachá
Ing. arch. Jaroslav Janoušek
Mgr. Marek Raja
KK pracuje ve stejném složení jako v předchozím funkčním období.

6. Hospodaření RSG za rok 2015, rozpočet a výroční zpráva o hospodaření RSG
Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření RSG za rok 2015. Účetnictví RSG vedla v roce 2015
paní Ing. Lenka Osifová, pokladní službu zajišťovala paní Jana Hejduková.
SD se seznámil se zprávou KK a projednal zprávu o hospodaření RSG za rok 2015. KK neshledala
v hospodaření RSG žádná pochybení a doporučila SD schválit výroční zprávu o hospodaření
v předložené podobě. Zápis z kontroly je přílohou zápisu z jednání SD.
SD projednal informaci o plnění rozpočtu RSG v roce 2015 s komentářem tajemníka RSG. Přehled o
plnění rozpočtu je přílohou zápisu jednání SD.

Závěr:
1. SD RSG bere na vědomí zprávu o kontrole zpracovanou KK.
2. SD schválil výroční zprávu o hospodaření RSG za rok 2015. (pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1)
3. SD ukládá předsednictvu zabývat se doporučeními KK uvedenými v zápisu z kontroly
a podat zprávu SD na jeho nejbližším jednání.
4. SD ukládá tajemníkovi RSG zveřejnit zprávu o kontrole a zprávu o hospodaření RSG na
webu školy v sekci pro rodiče.

7. Rozpočet RSG na rok 2016
SD projednal návrh rozpočtu RSG pro rok 2016. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný s tím, že
vzhledem k dosud neukončenému sporu se Spartakem Rokytnice a.s. není do rozpočtu zařazeno žádné
čerpání z rozpočtové rezervy.
Závěr:
1. SD RSG schválil rozpočet na rok 2016 s předpokládanými příjmy i výdaji ve výši 585 500,Kč a rozpočtovou rezervou ve výši 801 041,36 Kč.
2. SD uložil předsedkyni RSG a tajemníkovi informovat průběžně delegáty SD o vývoji sporu
se Spartakem Rokytnice a.s.

8. Různé
SD se zabýval dílčími problémy souvisejícími s činností RSG a součinností RSG a školy. V průběhu
jednání byly projednány tyto otázky:
•
•

•

Topení ve škole

Z pohledu školy nedošlo k předpokládaným finančním úsporám, vedení školy
jedná s odborem správy majetku MěÚ.
Hygienické podmínky na LVVZ
Letošní sezóna byla provázena velkým počtem zdravotních
problémů dětí při LVVZ na chatách RSG v Rokytnici nad Jizerou. Zdravotní
komplikace byly charakteristické rychlým nástupem teplot a zvracením a velmi
rychlým odezněním potíží (typicky 2 dny). Škola prověřila možnou souvislost
potíží s kvalitou vody. Byly provedeny mimořádné rozbory vody ze vzorků
odebraných v obou chatách, jejichž výsledky toto nepotvrdily, přestože ve dvou
dílčích ukazatelích byly hodnoty mimo normu.
Opatření, které škola v tomto směru činí, odpovídají dle informace ředitele
školy podmínkám pro konání LVVZ. V době zvýšeného výskytu zdravotních
obtíží byla nad běžný rámec prováděna další opatření – pravidelná desinfekce
prostor apod. Dle zkušeností z mnoha minulých let se na problémech dětí
dílčím způsobem projevuje zvýšená tělesná námaha, jiný denní režim i možné
zavlečení zdroje problémů z Nymburka. V době problémů v Rokytnici
zaznamenala škola zvýšený počet obdobných zdravotních komplikací i ve škole
samotné. Z důvodů nemoci chybělo ve škole poměrně hodně dětí.
Poslední zvonění SD projednal kritiku současné podoby tzv. posledního zvonění. Dle informace
pana Touše nechávají někteří rodiče v den posledního zvonění doma vzhledem
k obavám o zdraví dítěte.
K poslednímu zvonění se vyjádřil ředitel školy – jedná se o dlouhodobou tradici,
kterou škola nechce rušit. Zástupci školy nicméně vnímají opakující se výhrady
jak od některých rodičů, tak od některých učitelů. Vedení školy i třídní učitelé
pravidelně hovoří se třídami před posledním zvoněním a vysvětlují co ano a co
ne. Konkrétní podobu, kterou svému poslednímu zvonění studenti dávají, se
škola snaží tímto způsobem ovlivnit, i když se střídavými úspěchy. Studenti
jsou vždy upozorněni na to, že jejich aktivity mohou odskákat spolužáci alergici,

že posunutí posledního zvonění z přelomu května a června na polovinu dubna
zásadně změnilo klimatické podmínky, v nichž se poslední zvonění koná, atd.
•

Podpora školy

Ředitel školy ocenil pomoc RSG škole a podporu žákovských aktivit –
stipendijní program, finanční podpora žákovských akcí, finanční podpora
exkurzím atp. Bez pomoci RSG by se aktivity školy významně omezily.

9. Příprava třídních členských schůzí
Třídní členské schůze RSG se konají v úterý 26/4/2016 od 17,30 hod. Delegáti SD přenesou do tříd tyto
informace a závěry jednání SD:
1. Informace o nových stanovách a změnách v zápisu RSG ve spolkovém rejstříku a s tím
souvisejícími změnami v pojmenování orgánů RSG.
2. Personální změny ve vedení RSG
3. Schválení zprávy o hospodaření RSG za rok 2015.
4. Schválený rozpočet RSG na rok 2016
5. Probíhající spor se Spartakem Rokytnice a vymáhání dlužného nájemného.

Zapsal:

_________________

RNDr. Jiří Kuhn

Ověřila:

_________________

Ing. Jana Follerová

V Nymburce dne 20/4/2016

Martina Prášilová

_____________________________

