Zápis z jednání HV RSG
20/11/2012
Program:
1.
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5.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Volba předsedkyně a místopředsedkyně HV RSG
Noví členové HV RSG
Noví členové RSG
Komunikace HV RSG s rodiči
Předávání informací mezi školou a rodiči
Průběžný stav hospodaření od 1/1/2012 do 31/10/2012
Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce 2013
Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2013
Rokytnické chaty
Rodiče vítáni
Nadační fond
Výdaje rodičů za školní pomůcky
Reprezentační ples
Omlouvání absencí
Výroční zpráva o činnosti školy
Přístavba rizalitu
Diskuse

_____________________________________________________________________
přítomni
nepřítomni
další přítomní

18 členů HV RSG dle prezenční listiny
pí Pavlíčková; pí Plachá; RNDr. Kuhn – ředitel školy
Mgr. Drahotová - zástupkyně ředitele školy; Ing. Osifová – ekonomka školy, RNDr. Lébl zástupce ředitele; Mgr. Hrstka

HV RSG byl usnášení schopný.
1. Volba předsedkyně a místopředsedkyně HV RSG
Po dvouletém období byla provedena nová volba předsedkyně a místopředsedkyně HV RSG. Paní Follerová
a paní Prášilová se rozhodly ve funkci setrvat a HV RSG je ve funkcích na další volební období potvrdil.
Hlasování o návrhu paní Follerové do funkce předsedkyně HV RSG a paní Prášilové do funkce
místopředsedkyně:
Hlasování: Pro: 12
Proti: 0
Zdržel se: 1
2. Noví členové HV RSG
Dvouleté volební období mají všichni členové HV. Ve třídách bude provedeno hlasování. Každá třída musí
dodat do HV nového člověka nebo potvrdit stávajícího. Technicky bude provedeno hlasování ve třídách
v první části rodičovských schůzek.
HV RSG podmíněně kooptoval novou členku, paní Ivanu Jeníkovou za třídu 1PA a paní Marii Korbelovou za
třídu 1A. Obě musí být schváleny rodiči svých tříd. Zástupce rodičů do HV RSG 1PB bude zvolen třídou a
následně kooptován HV RSG.
3. Noví členové RSG
Ve třídách proběhne hlasování o přijetí nových členů RSG z 1A, 1PA a 1PB. Jedná se o rodiče, kteří podali
písemné přihlášky a uhradili členský příspěvek.
4. Komunikace HV RSG s rodiči
Rodiče budou požádáni o souhlas s komunikací s hlavním výborem přes své e-mailové adresy.

5. Předávání informací mezi školou a rodiči
Rodičům bude připomenuto, že hlavním informačním zdrojem jsou webové stránky školy, kde lze najít
všechny podstatné aktuální informace o dění ve škole. Na třídních schůzkách rozdají třídní učitelé rodičům
informační leták o tom, co lze na stránkách nalézt. Dalším důležitým informačním zdrojem je aplikace
Bakalář, do které mohou rodiče vstupovat a sledovat klasifikaci a absenci svých dětí.
6. Průběžný stav hospodaření od 1/1/2012 do 31/10/2012
Ing. Osifová seznámila přítomné s dosavadním čerpáním rozpočtu a výhledem jeho čerpání do 31/12/2012.
Zástupci tříd v HV RSG budou informovat rodiče o plnění rozpočtu v roce 2012 a okomentují příjmy a výdaje
RSG s výhledem do konce kalendářního roku tak, jak na HV RSG zaznělo.
Paní Follerová předložila výboru žádosti o finanční podporu, které jí byly zaslány před zasedáním HV RSG.
HV RSG vyhověl žádostem studentů:
N. Kotršálová a N. Soukupová
příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí na semináři k SOČ
A. Křížová
příspěvek na uhrazení delegátských poplatků na studentský summit
v Modelu OSN
Žádost studenta J. Moravce nebyla odsouhlasena. Paní Follerová vyzve studenta k upřesnění výše
požadovaného příspěvku.
Žádost trenéra debatního klubu, pana J. Knytla, bude řešena v rozpočtu RSG na rok 2013.
7. Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce 2013
HV RSG projednal 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 2012, tedy na
120,- Kč za jeden den ubytování.
8. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2013
HV RSG projednal návrh na ceny na chatách RSG v Rokytnici. Ceník zůstává stejný jako v loňském roce
s výjimkou ceny za ubytování v apartmánech v chatě čp. 102, kde je navrženo snížení. HV RSG doporučil
plenární schůzi ceník schválit takto:
ceny pro letní sezónu (květen – říjen)
děti členů RSG studující na GNbk
členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí
ceny pro zimní sezónu (listopad – duben)
děti členů RSG studující na GNbk
členové RSG
ostatní mládež do 18 let
ostatní dospělí

zdarma
(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)
120,- Kč
140,- Kč
160,- Kč
zdarma
(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku)
140,- Kč
160,- Kč
180,- Kč

zapůjčení chaty pro školy a jiné organizace
v zimním období
cena smluvní, nejméně však 6.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
v letním období
cena smluvní, nejméně však 4.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
pronájem apartmánu v chatě č.p. 102
v zimním období
v letním období

250,- Kč za lůžko
160,- Kč za lůžko

Ceník bude uveřejněn na webových stránkách školy. Rodiče budou seznámeni s plánovaným on-line
rezervačním systémem pro ubytování na chatách RSG. Vytvoření rezervačního systému zajistí ve
spolupráci s RSG škola. Na zasedání padl návrh na financování vytvoření systému z prostředků RSG.
9. Rokytnické chaty
Mgr. Hrstka informoval HV RSG o stavu chat. Seznámil přítomné s průběhem a výsledkem podzimních
brigád. Jako nezbytná se pro příští období jeví zejména oprava opěrné zdi. Paní Fialová nabídla pomoc při
přípravě zamýšlené opravy.
10. Rodiče vítáni
Škola se registrovala a čeká na reakci ze strany o.s. Zástupci v HV RSG vnímají tento krok jako předčasný a
postrádají komunikaci s vedením školy.
11. Nadační fond
Rodiče budou během třídních schůzek informování o nadačním fondu a jeho činnosti. Na schůzkách jim
bude rozdán informační leták.
12. Výdaje rodičů za školní pomůcky
HV RSG dostal k dispozici přehled výdajů na pracovní sešity a učebnice. Přehled neměl pro zástupce HV
RSG vypovídající hodnotu. V případě zájmu budou rodiče výdaje za učebnice a pomůcky řešit s konkrétními
učiteli.
13. Reprezentační ples
Zástupci v HV RSG seznámí rodiče na schůzkách s termínem plesu – 9. 3. 2013 a vyzvou je k účasti a
případné pomoci při jeho organizačním zajištění. Rodiče, kteří projeví zájem, budou kontaktovat Mgr.
Trtíkovou.
14. Omlouvání absencí
Pravidla pro omlouvání absencí stanovená školním řádem jsou některými rodiči vnímána jako
problematická. Zástupci HV RSG se budou problémem dále zabývat a dají podnět k úpravě školního řádů.
Tímto úkolem se budou zabývat paní Urbanová a paní Literová.
15. Výroční zpráva o činnosti školy
Výroční zpráva se v současné době kompletuje a bude zveřejněna do 14 dnů na webových stránkách školy.
16. Přístavba rizalitu
Paní Drahotová informovala rodiče o nezbytnosti splnění hygienických norem, které se týkají sociálního
zařízení školy. Situaci má vyřešit plánovaná přístavba rizalitu. Rodiče mají možnost seznámit se
s projektovým návrhem rizalitu ve vestibulu školy.
17. Diskuse
vytápění školy

předkládání rozpočtu

dlouhodobě se škola potýká se špatným technickým stavem oken, který
způsobuje velké tepelné ztráty. V letošním roce zajistilo město Nymburk
vytvoření odborné dokumentace jednotlivých oken (tzv. pasportizaci), podle
které by v příštích letech mělo dojít k postupnému repasování oken.
na návrh zástupců HV RSG bude rozpočet pro třídní schůzky, které se konají
v učebnách s diaprojektorem, připraven k promítnutí

Zapsala:

Mgr. Ilona Drahotová

Ověřil:

Ing. Jana Follerová

