Zápis z jednání HV RSG
10/11/2009

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Noví členové HV RSG
Průběžný stav hospodaření od 1/1/2009 do 30/09/2009
Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2010
Výše členských příspěvků a výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce 2010
Rokytnické chaty
Maturitní ples
Výroční zpráva o činnosti školy

přítomni
nepřítomni
další přítomní

16 členů HV RSG dle prezenční listiny
RNDr. Kuhn, paní Kračmarová, paní Horáčková, paní Javůrková, paní Kinclová
Mgr. Drahotová, zástupkyně ředitele školy; RNDr. Lébl, zástupce ředitele školy; Ing. Osifová,
hospodářka RSG; paní Vejvodová, zástupce za paní Horáčkovou (3TB)

HV RSG byl usnášení schopný.

Předseda HV RSG, Ing. Dvořák, přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Program jednání byl
schválen všemi přítomnými.
1. Noví členové HV RSG
HV RSG podmíněně kooptoval nové členy – zástupce za primu A, primu B. Za třídu prima A se jednání zúčastnila
paní Soňa Plachá, za primu B paní Martina Prášilová, za třídu 1A pan Ladislav Moc. Noví členové HV RSG
musejí být schváleni každý svou třídou. Pokud bude jmenován třídou někdo jiný, musí HV RSG provést kooptaci
následně na jarním jednání.
Přijetí nových členů – všichni rodiče z 1PA, 1PB i ve třídě 1A podali písemnou přihlášku a zaplatili členský
příspěvek. Splnili tak podmínku stanov.
Závěr:
1. HV RSG jednomyslně kooptoval nové členy HV RSG za podmínky, že jejich mandát potvrdí rodiče
z uvedených tříd.
2. Průběžný stav hospodaření od 1/1/2009 do 30/09/2009
Předseda HV RSG, Ing. Dvořák, okomentoval spolu s Ing. Osifovou, hospodářkou RSG, průběžný stav
hospodaření RSG a výhled příjmů a výdajů RSG do konce roku.
V oblasti příjmu se podařilo oproti plánu získat více prostředků za pronájem chat. Do konce roku by oblast příjmů
měla být posílena o 40.000,00 Kč za nájem pozemků od Spartaku a úroky. Naopak méně prostředků oproti plánu
přibylo do rozpočtu za členské příspěvky. Důvodem není vyšší počet studentů, jejichž rodiče nechtějí vstoupit do
RSG, ale zvýšený počet sourozenců na škole. Rodiče, kteří mají ve škole více dětí, platí příspěvky pouze jednou.
V oblasti výdajů se podařilo oproti plánu uspořit. Největší úsporou byla částka za instalaci hromosvodů, nové
hromosvody se podařilo realizovat za 13.031,00 Kč. Na tuto akci bylo ale původně v rozpočtu počítáno
s 75.000,00 Kč. Odložen byl nákup nového bojleru. Starý bojler je stále funkční. Do konce roku se očekávají dle
plánu výdaje v celkové výši 46.244,37 Kč. Největšími předpokládanými výdaji jsou úhrada elektrické energie,
stočné a telefon.

V souladu se smlouvou byla zaplacena další splátka půjčky od Nadačního fondu Gymnázia Nymburk poskytnutá
na opravu střechy chaty č.p.100 v Rokytnici.
Z rozpočtové rezervy bylo místo plánovaných 245.000,00 Kč využito pouze 152.696,00 Kč.
Závěr:
1. HV RSG bere na vědomí zprávu o čerpání rozpočtu.
2. HV RSG pověřuje zástupce tříd přenést informaci o plnění rozpočtu do tříd.
3. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2010
HV RSG projednal ceník ubytování na chatách v Rokytnici na kalendářní rok 2010. Úprava cen byla provedena v
roce 2009 a pro rok 2010 není důvod ceny měnit.
Závěr:
1. HV RSG s návrhem ceníku jednomyslně souhlasil a doporučuje plenární schůzi schválit ceník v
navržené podobě.
4. Výše členských příspěvků a výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce
2010
HV RSG projednal výši členských příspěvků. Dospěl k závěru, že není potřeba členský příspěvek měnit.
V roce 2009 činil mimořádný členský příspěvek za každý den pobytu dítěte člena RSG na chatách v Rokytnici
120,- Kč. HV RSG projednal výši mimořádného členského příspěvku na rok 2010 a přiklonil se jednomyslně k
názoru, že příspěvek není potřeba měnit.
Závěr:
1. HV RSG doporučuje plenární schůzi schválit pro rok 2010 mimořádný členský příspěvek na 120,- Kč za
každý den pobytu dítěte na chatách RSG v Rokytnici.
5. Rokytnické chaty
Mgr. Drahotová informovala HV RSG o dění na Rokytnických chatách. Kromě výše zmíněné instalace nových
hromosvodů proběhly na chatách v Rokytnici dvě brigády, které organizoval Mgr. Michal Hrstka. Letní brigáda se
zaměřila na úklidové a drobné údržbové práce a sekání trávy. O podzimní brigádě byla natřena okna a
provedeny nátěry dveří. V souvislosti se zavedením digitálního televizního příjmu byly na chaty dokoupeny dva
settopboxy a jedna nová televize.
Závěr:
1. HV RSG bere informaci zástupkyně ředitele školy na vědomí a předá informaci ostatním členům RSG ve
třídách.
6. Maturitní ples
Mgr. Drahotová informovala HV RSG o tom, že také v letošním roce bude maturitní ples organizačně zajišťovat
škola a studenti maturitních tříd. Termín plesu je 30/1/2010 na výstavišti v Lysé nad Labem.
Závěr:
1. HV RSG bere informaci zástupkyně ředitele školy na vědomí a předá informaci ostatním členům RSG ve
třídách.

7. Výroční zpráva o činnosti školy
Mgr. Drahotová informovala HV RSG o tom, že do konce listopadu se na www stránkách školy objeví výroční
zpráva o činnosti za školní rok 2008/2009.
Závěr:
1. HV RSG bere informaci zástupkyně ředitele školy na vědomí a předá informaci ostatním členům RSG ve
třídách.
8. Žádost ředitele školy o investice z rezervního fondu RSG na nákup SW
Ing. Dvořák přednesl spolu s Mgr. Drahotovou žádost ředitele školy o poskytnutí finanční podpory škole ve výši
80.000,00 Kč na nákup nového softwaru do počítačové učebny. V současné době stojí škola před realizací
projektu z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt řeší problém integrace ICT a
Geologie zejména po metodické stránce, počítá ale i s nákupem moderních digitálních přístrojů, jejichž efektivní
využívání je závislé na instalaci nového SW v celé škole. Nákup SW je tak nezbytným předpokladem pro
dlouhodobé kvalitní využívání ICT při výuce.

Závěr:
1. HV RSG souhlasí jednomyslně s návrhem a předloží ho ke schválení ostatním členům RSG na třídních
schůzkách.
9. Diskuse
Pan Čihák vznesl dotaz týkající se organizace LVVZ, zejména pak zabezpečení výuky snowboardu na lyžařských
kurzech. Mgr. Drahotová a RNDr. Lébl vysvětlili HV RSG problémy, které přináší výuka nejen po organizační, ale
i výukové stránce. V letošním roce jsou již kurzy sestavené a personálně obsazené, s výukou snowboardu je
počítáno na dvou kurzech. Výuka snowboardu je ale chápána pouze jako doplňková, jádrem výcviku je klasické
sjezdové lyžování a běžecký výcvik.

Zapsala

Mgr. Ilona Drahotová

Schválil

Ing. Vladimír Dvořák

Příloha 1
Ceník na chatách RSG pro rok 2010
ceny pro letní sezónu (květen – říjen)
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

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)
140,- Kč
160,- Kč
180,- Kč

zapůjčení chaty pro školy a jiné organizace
v zimním období
v letním období
pronájem apartmánu v chatě čp. 102
zima
léto

cena smluvní, nejméně však 6 000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
cena smluvní, nejméně však 4 000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
310,- Kč za lůžko
210,- Kč za lůžko

Příloha č. 2
Výše mimořádného členského příspěvku za pobyt dětí na chatách v roce 2010
Pro rok 2010 doporučuje HV RSG stanovit mimořádný členský příspěvek za každý den pobytu dítěte člen RSG
na chatách v Rokytnici na 120,- Kč.

