Zápis z plenární schůze RSG
22/11/2011
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přijetí nových členů RSG
Průběžný stav hospodaření od 1/1/2011 do 31/10/2011
Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2012
Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce 2011
Rokytnické chaty
Výroční zpráva o činnosti školy
Různé

přítomni:

418 členů RSG dle prezenčních listin uložených v kanceláři školy

Plénum RSG bylo usnášení schopné.

1. Přijetí nových členů RSG
V souladu se stanovami podali písemnou přihlášku do RSG rodiče nových studentů ve třídách 1A, 1PAB,
kteří ještě nebyli členy RSG. Seznam nových členů je uložen v kanceláři školy v dokumentaci RSG včetně
přihlášek. K datu konání plenární schůze uhradili členské příspěvky všichni noví členové. Tím splnili všechny
podmínky pro členství v RSG.
Usnesení :


Plenární schůze přijetí nových členů odsouhlasila.
Hlasování: pro návrh: 364 proti návrhu: 0

zdrželi se nebo nehlasovali:
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2. Průběžný stav hospodaření od 1/1/2011 do 31/10/2011
Zástupci HV RSG ve třídách informovali rodiče o stavu hospodaření RSG. Kromě celkového přehledu
projednali tyto záležitosti:
a. Rezerva rozpočtu byla použita v souladu se schváleným rozpočtem na výměnu střešní krytiny a na
nákup nových matrací. Obě akce jsou již hotové, celková cena nepřekročila rozpočtovanou částku.
b. Gymnázium nebude v roce 2011 čerpat finanční dar RSG ve výši 80 000,- Kč na doplnění výpočetní
techniky do tříd. Na nákup techniky se škole podařilo zajistit jiné zdroje.
c. Úvěr na rekonstrukci chaty č.p. 102, který RSG splácí, bude plně splacen k 31/12/2011.
Usnesení :


Plenární schůze RSG bere zprávu o průběžném stavu hospodaření na vědomí.

3. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2012
Plenární schůze projednala ceník za ubytování na chatách v Rokytnici na kalendářní rok 2011.
Usnesení :


Plenární schůze schválila pro rok 2010 ceník v podobě dle přílohy č. 1 zápisu.
Hlasování: pro návrh: 364 proti návrhu: 0
zdrželi se nebo nehlasovali:
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4. Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce 2011
Plenární schůze RSG projednala návrh výše mimořádného členského příspěvku pro děti, které budou
využívat během kurzů ubytování na chatách RSG a jeho výši doporučil zachovat na výši stanovené pro rok
2010, tedy na 120,- Kč za jeden den ubytování.

Usnesení :


Plenární schůze RSG schvaluje mimořádný členský příspěvek ve výši 120,- Kč za každý den
pobytu dítěte na chatě RSG.
Hlasování: pro návrh: 364 proti návrhu: 0
zdrželi se nebo nehlasovali:
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5. Rokytnické chaty
Využití chat ze strany školy je velmi široké – zimní kurzy, adaptační kurzy, geologické kurzy, mediální kurzy,
jazykové pobyty.
RSG investuje do údržby chat potřebné prostředky a díky pravidelným brigádám učitelů se daří chaty
udržovat ve velmi dobrém stavu. V letošním roce proběhla na chatě č.p. 102 (kuchyně) výměna střešní
krytiny nákladem 472 tisíc Kč., dále byly na míru vyrobeny matrace na postele na chatě č.p. 100. a byla
nakoupena prostěradla na tyto matrace za 56 236,- Kč
Usnesení :


Plenární schůze RSG bere zprávu o průběžném stavu hospodaření na vědomí.

6. Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční je schválena školskou radou a bude v nejbližší době zveřejněna na webu školy.
Usnesení :


Plenární schůze RSG bere zprávu o průběžném stavu hospodaření na vědomí.

7. Různé
Zástupci rodičů v HV RSG informovali rodiče o dalších projednávaných otázkách na HV RSG:
Vlastní hodnocení školy
V roce 2011/12 proběhne ve škole tzv. vlastní hodnocení. Vedení školy nabízí rodičům možnost podílet se
na hodnocení školy.
Žádost rodičům:
Náměty na oblasti, kterým by se mělo vlastní hodnocení věnovat, žádost o aktivní
pomoc při získávání podkladů pro hodnocení a při jejich zpracování. Škola disponuje vhodným SW pro sběr
a zpracování – anketa, dotazník, SWOT analýza.
Časově by bylo dobré zařadit činnosti související s hodnocením školy zařadit tak, aby se rozběhlo po
pololetním vysvědčení, tedy v únoru a březnu.
Školní ples
Z ankety na webu je vidět, že poměrně hodně lidí by uvítalo, aby G uspořádalo kromě maturitního plesu i
svůj reprezentační ples. Pokud se do toho škola pustí, potřebovala by v tomto pomoci. Jak finančně,
tombolou, tak zejména organizačně aktivní účastí v přípravné skupině, která by ples připravila. Nabídky
mailem na adresu ředitele.
Topení ve škole
Problém s topením souvisí kromě jiného i se stavem oken. Prosba o pomoc – staré deky k utěsnění oken.
Výměna oken v současné chvíli není na pořadu dne. V rozpočtu města je pro rok 2012 vyčleněna částka na
PD k rizalitu budovy, ten by se měl realizovat v roce 2013. Rizalit je nutný vzhledem k tomu, že historická
budova nedisponuje potřebným počtem WC dle platných norem. Již několik let tento stav trpí OHS, a to díky
příslibu města, že se výstavba rizalitu uskuteční.

Zapsal:

Jiří Kuhn v.r.

Ověřila a schválila:

Jana Follerová v.r.

Příloha č. 1
Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2012
ceny pro letní sezónu (květen – říjen)
děti členů RSG studující na GNbk

zdarma

členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí

120,- Kč
140,- Kč
160,- Kč

ceny pro zimní sezónu (listopad – duben)
děti členů RSG studující na GNbk zdarma (

(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)

(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)

členové RSG
140,- Kč
ostatní mládež do 18 let 160,- Kč
ostatní dospělí 180,- Kč
zapůjčení chaty pro školy a jiné organizace
v zimním období
v letním období
pronájem apartmánu v chatě č. p. 102
v zimním období
v letním období

cena smluvní, nejméně však 6.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)

cena smluvní, nejméně však 4.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)

310,- Kč za lůžko
210,- Kč za lůžko

Schváleno plenární schůzí RSG dne 22/11/2011

Za správnost:

Ing. Jana Follerová

