
Zápis ze schůzky „Sdružení rodičů a příznivců G8MB“ konané dne 14.11.2016 v 15:00

Místo konání: Gymnázium, Palackého 191, MB

Účastníci: dle prezenční listny

1. Informace z vedení školy: výmalba chodeb a suterénu (celkem 400.000 Kč), studie rekonstrukce 
hřiště (20.000 Kč)

2. Hlasování o nových stanovách spolku schváleny jednohlasně, 16 hlasů

3. Volba revizní komise: předsedkyní zvolena paní Kozderková Dana, členové: Pizúrová Jitka, 
Linhartová Gabriela.

4. Žádost na všechny zástupce tříd: získat maily na všechny rodiče a seznamy zaslat na 
viktor@kazda.cz.

5. Putovní poháry pro školní forbalový turnaj 2 ks byly schváleny jednohlasně, 16 hlasů.

6. Příspěvek na šerpy maturantů – schváleno, výši příspěvku posoudit dle parity příspěvků 
maturitních ročníků po celou dobu placení příspěvků.

7. Příspěvek ve výši 600,- Kč na odměny pro studenty 1. ročníků v soutěži „Ukaž, co umíš“ – 
schváleno, 15 hlasů pro, 1 se zdržel.

8. Příspěvek ve výši 3000,- Kč pro zástupce časopisu „Školník“ na cestu a pobyt v Brně – vyhlášení 
soutěže o nejlepší školní časopis – schválen jednohlasně, pro 16 hlasů.

9. Příspěvek na odměny ve výši 2000,- Kč pro nejlepší účastníky olympiád v německém a anglickém 
jazyce – schválen jednohlasně, pro 16 hlasů.

10. Příspěvek na zakoupení hry „Šachy“ do školního klubu – zamítnuto jednohlasně, prot 16 hlasů.

11. Požadavek učitele tělesné výchovy pana Hojky na příspěvky: 
nová sprcha do šatny u tělocvičny zamítnuto, prot 15 hlasů, pro 1 hlas
nová laťka – skok do výšky mandát k projednání, prot 5 hlasů, pro 10 hlasů,

1 hlas se zdržel
příspěvek na adaptační kurs zamítnuto, prot 15 hlasů, 1 hlas se zdržel
příspěvek na lyžařský kurs zamítnuto, prot 15 hlasů, pro 1 hlas

12. Žádost o příspěvky na:
doprava na ekologický kurs Rýchory schváleno,prot 1 hlas, pro 15 hlasů
zdravotnický kurs zamítnuto,prot 13 hlasů, 3 hlasy se zdržely
přednášky o sexuální výchově zamítnuto, prot 16 hlasů

13. Platby příspěvků rodičů ve výši 400,- Kč – zaplatt do konce listopadu, na účet „Spolku“ nebo 
třídním učitelům na třídních schůzkách.

Zapsala: Monika Ráčková, 14.11.2016 Schválil: Viktor Kazda
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