Zápis ze schůzky „Sdružení rodičů a příznivců G8MB“ konané dne 14.11.2017 v 15:00
Místo konání: Gymnázium, Palackého 191, MB
Účastníci: dle prezenční listny
Informace z vedení školy:
1. Vytopený kabinet VV – červenec 2017, škoda vyčíslená na 57.000,- Kč.
2. Památný strom u školy – zničený a zlomený (viník neznámý).
3. Gymnázium Palackého a gymnázium J. Pekaře – spádová oblast opravných maturit, z naší školy 3
žáci.
4. Rekonstrukce omítek v suterénu + výmalba.
5. Rekonstrukce zdi mezi pozemkem u školy (hřiště za školou) a DDM, 78.000,- Kč bourání, 150.000,Kč stavba.
6. Rekonstrukce telefonní ústředny.
7. Žádost na kraj o 160.000,- Kč na rekonstrukci šaten u tělocvičny.
8. Rekonstrukce hřiště u školy – rozpočet 6 Mio. Kč – podána žádost o dotaci na kraj.
9. Upgrade techniky – 108.000,- Kč – nákup data projektorů.
10. Nastoupilo 5 nových vyučujících – absolventů školy.
11. Vzdělávání pedagogů: náklady 632.000,- Kč, šablony pro střední školy, od 1.2.2017 spolupráce se
ŠKODA AUTO a VŠ ŠKODA AUTO, profesní rozvoj učitelů
12. Časopis školník – vítěz krajského kola, v rámci ČR 6. místo.
Dotazy rodičů:
1. Projekt EDISON – bude se konat v únoru 2018
2. Neotevřený seminář AJ – málo uchazečů, minimum je 8
3. Výuka informační techniky – proč je ve škole pouze operační systém MICROSOFT
4. potřeba rekonstrukce toalet ve škole
Spolek G8MB:
1. Příjmy 104.800,- Kč.
2. Výdaje: čtečky + pouzdra 54.388,- Kč, odměny – knižní poukázky 12.184,- Kč, poháry + odměny
maturant 18.380,- Kč.
Požadavky ze strany školy:
1. šerpy a stužky 8. ročník – souhlas s příspěvkem
2. Příspěvek na adaptační kurs 1. ročníky – neschváleno
3. Příspěvek na lyžařský kurs 2. a 5. ročník – neschváleno
4. Rýchory - ekologický kurs pro 4. ročníky – souhlas s příspěvkem
5. Příspěvek na dopravu na zdravotnický kurs – neschváleno
6. Příspěvek na přednášku (sexuální výchova) – neschváleno
7. Časopis „Školník“ – účast zástupců na vyhlášení nejlepších školních časopisů – souhlas
8. Příspěvek na knižní poukázky – nejlepší student – souhlas
9. Příspěvek na poháry – školní turnaj ve forbalu – souhlas
10. Příspěvek na knižní odměny – jazykové soutěže – souhlas
11. Pořízení stolního fotbalu – požadavek žáků (opravdu ho žáci chtějí – prověřit), pokud ano, tak
souhlas s příspěvkem
12. Výjezd forbalové reprezentace kategorie III. – souhlas se zaplacením dopravy
13. Doprava na reprezentaci školy - krajský forbal – souhlas s příspěvkem

Zapsala: Monika Ráčková, 14.11.2017

Schválil: Viktor Kazda

