Zápis ze schůzky „Sdružení rodičů a příznivců G8MB“ konané dne 19. 11. 2019 v 15:00h
Místo konání: Gymnázium, Palackého 191, MB
Účastníci: dle prezenční listiny
Informace od vedení školy – investice školy v minulém roce – 465.500,- Kč:
•
•
•
•
•
•
•

Rozšíření kabinetu pro učitele informatiky - 73.200,- Kč, nákup nových 16ti židlí v učebně
informatiky – 36.000,- Kč
Pořízení nových židlí v učebně 2.A a 2.B – 65.000,- Kč*2=130.000,- Kč
Výmalba učeben pro 1. ročníky, ředitelny a sekretariátu – 46.300,- Kč, výměna koberce
v ředitelně – 43.000,- Kč
Oprava a natření tabulí – 46.000,- Kč
Vyčištění parapetů od ptačího trusu – 15.000,- Kč
Nové omítky v bufetu – 42.000,- Kč
Zřízení zasedacího prostoru v ředitelně – 34.000,- Kč

Informace od vedení školy – investiční záměry na příští rok:
•

•

•

•
•

Venkovní hřiště – škola bude opětovně žádat o Grant na rekonstrukci. Škola si vyžádá detailní
projekt hřiště. Součástí venkovních prostor je také úvaha o zřízení Venkovní učebny, na
kterou je spolek G8MB ochoten finančně přispět. Možná dotace ve výši 300 – 500 tisíc korun
se uvažuje v únoru 2020.
Byly přislíbeny finance na rekonstrukci tělocvičny ve výši 380.000,- Kč, proběhlo VŘ k 18.11.
2019, do konce roku 2019 je třeba rekonstrukci zrealizovat. Zároveň s tělocvičnou proběhne
rekonstrukce sprch a je v záměru vytvořit zvlášť sprchy pro děvčata a zvlášť pro chlapce.
Proběhlo VŘ na opravu světel – v některých učebnách (3 učebny, především tam, kde
probíhají maturity) a v hudebním sále bude osvětlení předěláno na LED. Práce proběhnou do
konce roku 2019. Odhadovaná částka 150.000,- Kč.
Projekt hřiště cca 250.000,- Kč – plán pro rok 2020.
Škola má v záměru žádat o finance na totální rekonstrukci toalet.

Informace od vedení školy – dění ve škole:
•
•
•

•
•

Do školy nastupuje pan Libor Švejda jako nový učitel informatiky, programování a pan Karel
Pelikán pro TV.
Loňské maturity proběhly úspěšně. Pouze 2 studenti nebyli k maturitě pro neprospěch
připuštěni.
Ředitelská volna – 16.- 17.4. 2020 – s největší pravděpodobností kvůli přijímacím zkouškám,
15. 4. 2020 jsou plánovány třídní schůzky, je otázkou, zda tento termín neposunout, neboť
zasahuje do období, kdy si možná budou chtít rodiče a studenti udělat větší volno (vzhledem
k předchozím svátkům a ředitelskému volnu).
Ve škole je možné využít práce školní psycholožky (pí Valentová) – každé pondělí 7:30 – 14:30
Vrátila se paní Vajdová a jako výchovná poradkyně je k dispozici na škole celý týden,
konzultační hodiny má v pátek 8:30 – 9:30

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Proběhlo testování IQ u 91 studentů (dobrovolní uchazeči). Z toho více než 50% - 49
studentů má velmi vysoké IQ (130 a výše). Škola to považuje za velmi dobrou vizitku.
Ve dnech našeho setkání probíhalo v Praze zasedání Evropského studentského parlamentu.
Zúčastnili se jej 3 studenti z naší školy s pí uč. Protivánkovou. Náš student Albert Šumovský –
současný předseda parlamentu byl zvolen za předsedu Evropského st. parlamentu. Rovněž je
to hezká vizitka naší školy.
Časopis Školník se rozrůstá a vede si dobře. Škola děkuje za stálou finanční podporu od
rodičů.
Byly nakoupeny pomůcky (nanoroboty, legosady) pro výuku a další aktivity (např. soutěže)
v oblasti informatiky. Rodiče přispěli částkou 50.000,- Kč a škola za to moc děkuje.
3.12.2019, 9.1.2020 – dny otevřených dveří
9. – 13.12. 2019 – Adventní sbírka
17. - 23.2. 2020 – projekt Edison pro 7. ročníky
8.4., 30.4. maturity písemné, 18.-22.5. maturity ústní, 29.4. poslední zvonění, 4.-7.5
didaktické testy
29. – 30.6. 2020 uvažované ředitelské volno (pokud se dny nevyužijí jindy)

Nové žádosti o finanční příspěvek od učitelů:
•
•
•
•

Pí. uč. Chladová – vybavení pomůcek pro hudební výchovu (ukulele, kytara, stojany na noty, 2
mikrofony) – 15.592,- Kč
Pí. uč. Vinárková – maturitní šerpy 8.A – přislíbeno 3.000,- Kč
Pí. uč. Fronková – maturitní šerpy 8.B – přislíbeno 3.000,- Kč
Pí. uč. Rešlová – příspěvek na workshop pro 7.A a 7.B Duševní zdraví – 7.000,- Kč (3.500,- na
třídu). K tomuto je potřeba zjistit více informací – na co je workshop zaměřen –
k prostudování byl dodán materiál o cca 5 listech a odkazu na www, který členové výboru
podrobně projdou. Nejedná se tedy o příspěvek na zdravotní kurz, nýbrž o aktivitu v rámci
kurzu navíc.

Informace výboru Spolku při G8MB:
•

•

Všem zúčastněným byla předána Zpráva o hospodaření za období 1.1.2018 – 31.8.2019
(uložena k nahlédnutí na web stránce). Od této chvíle bude zpráva zpracovávána vždy za
kalendářní rok. Účetnictví se ujmula paní Štáfová a my jí za to velmi děkujeme.
Všem zúčastněným byl předán přehled všech žádostí za rok 2018/2019 (uložen k nahlédnutí
na web stránce), kde mohou vidět, které žádosti jsme obdrželi, kterým jsme vyhověli a
kterým nikoli. K odmítnutí příspěvků docházelo především z následujících důvodů:
o Obdrželi jsme žádost o příspěvek až poté, co danou aktivitu škola nebo konkrétní pan
učitel (paní učitelka) objednala a proplatila. S jistotou se obrátil(a) na sdružení o
příspěvek, aniž by byla ponechána možnost částku a její smysl předem projednat a
diskutovat. Tento přístup se nám jeví jako nepřijatelný.
o Obdrželi jsme žádost bez bližších informací a nebylo možno rozklíčovat, o co se
přesně jedná, za jakým účelem, …
o Výbor spolku se jednotně shoduje na tom, že je smysluplnější nastřádané členské
příspěvky neutrácet za drobné výdaje, které často mohou pokrýt rodiče své třídy
sami nebo zajistit efektivnějším způsobem (např. doprava zavazadel dětem, nákup

•
•

•

cen na lyžařský výcvik …. ), ale využít nastřádaných prostředků a pomoci škole větším
obnosem peněz na pomůcky, zařízení či aktivity prospívající všeobecně všem žákům,
jejich studijnímu i osobnostnímu rozvoji.
Každý zástupce obdržel přehled plateb za svou třídu od roku 2014/2015 po rok 2018/2019
Záměry na větší finanční podporu v tomto roce:
o Informatika – nákup nanorobotů, legosad … viz výše
o Rekonstrukce klubovny – cca 100.000,- Kč – nové čalounění na sedací nábytek, nákup
nových židlí, nová podlahová Vinyl krytina, elektrozásuvky s možností USB. Škola
zajistí vymalování prostor – paní uč. Včelišová se studenty v rámci výuky VV
o Venkovní učebna – příspěvek cca 70.000,- Kč na její výstavbu, či zvelebení pokud
škola získá grant
Navrhovaný projekt „Socha lidskosti“ – idea každým rokem vybrat studenty, kteří se zasloužili
svým přístupem, chováním, jednáním či činy za ocenění se líbí jak studentům, tak škole i
členům výboru. Respektujeme výhrady studentů vůči ceně za případnou sochu a oceňujeme
jejich nápad zřídit za tímto účelem „Knihu“. Projekt vedeme v patrnosti a budeme dále
s vedením školy projednávat.

•

Na požadavek ze strany zástupců rodičů uvedeme na web stránku členy Revizní komise
spolku – zajistí paní Martina Špádová.

•

Členský příspěvek ve výši 500,- Kč lze zasílat přímo na účet: 2301615411/2010 s uvedením
jména a třídy studenta nebo jeho variabilního čísla. Případně lze vybrat v hotovosti (zástupce
rodičů či třídní učitel) a zanechat se seznamem u pana Holana, který peníze předá.

Seznam zúčastněných viz přiložená prezenční listina. Všem děkujeme za účast a diskusi.

Zapsala: Věra Klosová, 19.11.2019

Schválil: Viktor Kazda

