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Informace ředitele školy
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přítomni
omluveni
neomluveni

15 členů HV RSG dle prezenční listiny
Jiří Jeník
Ivana Otavová, Veronika Olšanská, Veronika Homoláčová, Ivana Lukavcová, Miloslav
Čihák
RNDr. Jiří Kuhn, tajemník,

další přítomní

HV RSG byl usnášení schopný.
Ing. Dvořák přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Program byl schválen všemi přítomnými.
__________________________________________________________________________________________
1. Personální změny v HV RSG
Členství v HV RSG ukončí k 30. 9. 2010 na vlastní žádost z osobních důvodů předseda HV RSG Ing Dvořák.
V souvislosti s ukončením funkčního období je nutné učinit tyto kroky:
1.
2.
3.
4.

Zvolit na zářijovém jednání HV RSG nového předsedu.
Změnit podpisové vzory k účtu v ČSOB v Nymburce.
Změnu statutárního orgánu oznámit do ČSOB Kolín a změnit i zde podpisové vzory.
Oznámit změnu statutárního orgánu na pojišťovnu.

V HV RSG končí v souvislosti s ukončením studia dětí na gymnáziu zástupci tříd oktáva A – paní Ivana
Lukavcová, oktáva B – pan Ing. Luděk Zárybnický, 4A – paní Marie Šperková. Ing. Dvořák i ředitel Kuhn
poděkovali odcházejícím členům HV RSG za práci pro Rodičovské sdružení i za pomoc škole v uplynulých
letech.
Ke změnám zástupců v HV RSG došlo také ve třídě sekunda B, kterou bude zastupovat paní Jarmila
Kynclová, a ve třídě tercie B, kterou bude zastupovat Gabriela Vejvodová
Závěr:

HV RSG kooptoval obě nové zástupkyně tříd.
Nový předseda HV RSG bude zvolen v září.

2. Hospodaření RSG v roce 2009
Členové HV RSG dostali jako podklad pro jednání HV RSG informativní porovnání rozpočtu na rok 2009,
jeho plnění a čerpání.
Ing. Dvořák informoval HV RSG o tom, že v termínu bylo podáno daňové přiznání za rok 2009. Podal též
komentář k použití rozpočtové rezervy a k využití příspěvku na podporu studentů.
Závěr:

HV RSG ukládá revizní komisi provést pravidelnou kontrolu hospodaření RSG a na základě
výsledků ukládá Ing. Osifové sestavit výroční zprávu o hospodaření.
HV RSG ukládá tajemníkovi Dr. Kuhnovi rozeslat text výroční zprávy o hospodaření členům HV
RSG a po jejím schválení odeslat jednu kopii bance, u které je veden úvěrový účet RSG.

Hlasování:

15 pro,

0 se zdrželi,

0 proti

3. Rozpočet na rok 2010
Členové HV RSG projednali návrh rozpočtu na rok 2010 s tím, že do něj byly zařazeny pouze jisté příjmy a
nezbytně nutné výdaje. HV RSG jednal i o možném využití rozpočtové rezervy. V diskusi zazněly tyto
návrhy:
1. Poskytnout z rezervy 100 000,- škole na podporu žáků vyššího gymnázia
2. Rezervu ponechat a v příštím roce ji využít na výměnu střešní krytiny na chatě čp. 102.
3. Uhradit jednorázově zbytek půjčky od ČSOB a ušetřit tím za úrok.
Závěr:

HV RSG souhlasí s návrhem rozpočtu RSG na rok 2010 a doporučuje ho plenární schůzi RSG
ke schválení s tím, že o rozpočtové rezervě bude rozhodnuto až na základě prověření možnosti
splátky půjčky.
HV RSG žádá Ing. Osifouvou, aby prověřila u ČSOB možnost splatit půjčku jednorázově.

Hlasování:

15 pro,

0 se zdrželi,

0 proti

4. Informace ředitele školy
Ředitel školy informoval HV RSG:
1. o probíhajícím přijímacím řízení,
2. o přípravách na novou maturitní zkoušku,
3. o projektech realizovaných školou,
V souvislosti s projekty informoval ředitel HV RSG se stavem v rozpočtu školy. Požádal HV RSG o
posouzení možnosti požádat rodiče o jednorázový finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč na podporu
vybudování nové učebny výpočetní techniky, na kterou škola šetřila po dobu dvou let finanční prostředky. Ty
jí však byly zřizovatelem odebrány, což znemožnilo právě záměr vybudování učebny.
Závěr:

HV RSG podpořil záměr ředitele školy.
Zástupci tříd přednesou informaci ve třídách.
Ředitel školy připraví v případě pozitivní odezvy podrobnou informaci pro rodiče a upřesní
způsob poskytnutí příspěvku.

5. Příprava plenární schůze RSG
Z projednávaných bodů HV RSG bude plenární schůzi předloženo ke schválení:
1. výroční zpráva o hospodaření za rok 2009
2. návrh rozpočtu na rok 2010
3. zástupci HV RSG budou ve třídách informovat o žádosti ředitele o finanční pomoc
rodičů na vybudování učebny informatiky.
Výsledky hlasování zapíší zástupci tříd v HV RSG do prezenčních listin a prostřednictvím třídních učitelů je
předají tajemníkovi RSG.

Zapsal dne 28/4/2008:

RNDr. Jiří Kuhn

Schválil:

Ing. Vladimír Dvořák v.r.

