
Zápis ze schůzky „Spolku rodičů a přátel G8MB“ konané dne 11.04.2019 v 15:00 

 

Místo konání: Gymnázium, Palackého 191, MB 

Účastníci: dle prezenční listiny 

 

1. Informace výboru Spolku (pan Kazda, paní Špádová) 

- Spolek je zapsán v obchodním rejstříku 

- Problém s převodem účtu – Poštovní spořitelna, účet je stále v platnosti 

- Zřízen nový účet u FIO Banky: 2301615411/2010 

- Koncepce Spolku – mail na učitele a zástupce tříd z řad rodičů týkající se spolupráce a 

systému schvalování žádostí 

- Návrhy výboru Spolku:  

          1. rekonstrukce klubovny 

          2. cena za lidskost pro 1. a 2. stupeň, žádost na vedené školy na vytipování umístění 

          3. vytvoření odpočinkového koutu na hřišti za školou 

- Příloha Spolku – schválené a zamítnuté příspěvky 

- Změna člena spolku, končí paní Pašková k červnu 2019 (následuje kooptace a následné 

převolení), zástupci tříd byli osloveni s návrhem nového člena 

- Úprava stanov – vyjmutí jedné věty (byla hlavním důvodem při převodu účtu v Poštovní 

spořitelně) – schváleno 

2. Informace z vedení školy: šablony pro střední školy – náklady 650.000Kč. 

3. Informace z vedení školy: rekonstrukce hřiště a tělocvičny – odsunutí, investice na kraji jsou 

vyčerpány, nutno rozdělit rekonstrukci na rekonstrukci tělocvičny (cca 600 tis. Kč) a rekonstrukci 

hřiště (každé zvlášť), na dokumentaci lze získat financování z rezervního fondu 

4. Informace z vedení školy: Časopis Školník získal v republikovém kole soutěže 1. místo, vyhlášení 

vítězů se koná 20.5.2019 v Praze  

5. Informace z vedení školy: Poděkování nadace „Život dětem“ za účast studentů školy na 

charitativním dni nadace  

6. Informace z vedení školy: rekordní počet podaných přihlášek nových uchazečů je 221 

7. Informace z vedení školy:  Projekt bezpečná škola – 25.2.19 proběhl nácvik činnosti při fiktivním 

napadení školy a studentů  

8. Informace z vedení školy:  Projekt UNESCO – životní prostředí, limity těžby uhlí (Krušné Hory), děti 

se budou účastnit exkurzí a výměnných pobytů, zatím probíhá proškolení učitelů 

9. Informace z vedení školy:  Maturitní ples 29.2.2020, na plese škola platí (z prodaných lístků) 

pronájem, kapelu (standart), moderátora do 5000,- Kč, studenti platí stužky, šerpy, květiny, přípitek 

10. Informace z vedení školy: zakoupení florbalové výbavy pro studenty ve výši 45.000,- Kč 



11. Informace z vedení školy: Boleslavského Ámose získala paní profesorka Dana Jágrová (třídní 3.A) 

 

12. Informace z vedení školy: Poděkování studentům ze střediska Naděje za uspořádání charitativní 

sbírky v prosinci 2018 

13. Informace z vedení školy: Studentka školy získala 1. místo v republikové soutěži natoč video na 

téma „Svoboda“. 

14. Informace z vedení školy: Centrum pro talentovanou mládež – organizování on-line kurzů (trvající 

6 nebo 12 měsíců) v angličtině pro studenty, od 13.5. přihlašování, studium končí zkouškou se zahr. 

platností, finanční náročnost 7-13 tis. Kč 

15. Studentská rada má nové složení, představit se přišli 2 studenti ze 6. ročníků, výměna kontaktů na 

předsedu výboru Spolku G8MB 

 

 

 

Zapsala: Monika Ráčková, 11.04.2019     

 

Schválil: Viktor Kazda  


