Zápis z plenární schůze RSG dne 18.11.2014
Počet přítomných členů: 410
Ve třídě 4A nebyl přítomen třídní zástupce paní M. Součková. Rodičům této třídy nebyly předány
informace z dění v RSG a neproběhlo zde hlasování. Hlasovalo 397 členů RSG.
Plénum bylo usnášeníschopné.

1. Přijetí nových členů RSG
Přijetí nových členů je podmíněno dle stanov podáním písemné přihlášky a uhrazením
členského příspěvku a souhlasem pléna. Přihlášky podali rodiče studentů 1PA, 1PB a 1A, ovšem ne
všichni. V současné chvíli probíhá kontrola evidence členů.
Třídní zástupci ( kromě zástupců z 1PA, 1PB a 1A) dali ve svých třídách hlasovat o souhlasu s přijetím
nových členů - rodičů 1PA, 1PB a 1A.
Výsledek hlasování:
Pro: 315
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Závěr: Rodiče, kteří podali přihlášku byli přijati za členy RSG.
2. Noví členové HV RSG
Za 1PA byl navržen pan Mrázek
Za 1PB byla navržena paní Veronika Marková
Za 1A byl navržen pan Petr Dlouhý
V 7MA vystřídá paní Markéta Literová paní Svobodovou, která funkci ukončila.
Navržené zástupce HV RSG podmíněně kooptoval. Rodiče v jejich třídě je hlasováním potvrdili.
Výsledek hlasování:
Třída 1PA pro: 27 proti: 0 zdržel se: 0
Třída1PB pro: 27 proti. 0 zdržel se: 1
Třída 1A
pro: 24 proti: 0 zdržel se: 0
Třída 7MA pro: 17 proti: 0 zdržel se: 0
Závěr: Všichni navrhovaní zástupci byli schváleni rodiči svých tříd.
3. Průběžný stav hospodaření
Členové RSG byli seznámeni s přehledem čerpání z rozpočtu pro rok 2014.
4. Ceník za pobyt na chatách RSG pro rok 2015
Dle stanov RSG je nutné, aby plénum každoročně schválilo ceníky za pobyt na chatách RSG. Ceníky
budou viditelně vystaveny na webu školy v sekci Rodičovského sdružení.
HV RSG navrhlo plénu ponechat výši nájemného stejnou jako v loňském roce.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HV RSG doporučil plenární schůzi ceník schválit takto:
ceny pro letní sezónu (květen – říjen)
děti členů RSG studující na GNbk zdarma
(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku) členové
RSG 120,- Kč ostatní mládež do 18 let 140,- Kč ostatní dospělí 160,- Kč
ceny pro zimní sezónu (listopad – duben)
děti členů RSG studující na GNbk zdarma
(za předpokladu uhrazení zvýšeného členského příspěvku) členové
RSG 140,- Kč ostatní mládež do 18 let 160,- Kč ostatní dospělí 180,- Kč
zapůjčení chaty pro školy a jiné organizace

v zimním období cena smluvní, nejméně však 6.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady) v letním období cena smluvní, nejméně však 4.000,- Kč na den
(obě chaty dohromady)
pronájem apartmánu v chatě č.p. 102
v zimním období 250,- Kč za lůžko v letním období 160,- Kč za lůžko

---------------------------------------------------------------------------------------------------Třídní zástupci všech tříd dali o návrhu rodičům svých tříd hlasovat.
Výsledek hlasování:
Pro: 397 proti: 0 zdržel se: 0
Závěr: Ceníky byly plénem schváleny.
Dále byly podle možností sděleny rodičům následující informace:
5. Rokytnické chaty
Vysavač byl zakoupen za cenu 5 984,- Kč. ( V rozpočtu byla vymezena částka 10 000,- Kč)
Nový ředitel společnosti Spartak a.s. inicioval na počátku roku schůzku k projednání původní nájemní
smlouvy mezi RSG a Spartakem a její případnou změnou. Ke schůzce zatím nedošlo a není jisté, zda
od svého záměru představitelé Spartaku neupustili. Nájemní smlouva má platnost ještě několik let,
proto z naší strany není zatím důvod situaci řešit.
Pan profesor Lébl dal HV RSG podnět na výměnu dosloužilých prostěradel na chatách. Členové HV
RSG odsouhlasili jejich výměnu a doplnění o několik rezervních kusů. Pro tento účel rozhodlo HV RSG
uvolnit částku 15 000,- Kč.
6. Výsledky činnosti RSG - zhodnocení proběhlých akcí RSG.
RSG organizovalo v průběhu roku řadu akcí a podílelo se i na podpoře akcí školy.
● V uplynulém půlroce to byla například přednáška novináře Josefa Klímy, který svými zážitky z
novinářské práce studenty velmi upoutal.
● Career day byl den seznámení studentů s některými vysokými školami. Účastnili se jej zástupci
VŠ Škoda Auto, ČVUT FEL, Metropolitní univerzita, Univerzita Pardubice a VŠE Jindřichův
Hradec, kteří studentům představili možnosti studia na svých školách
● Zahradní slavnost, na které byla bohužel účast dosti nízká, a je třeba zvážit, zda nezaměřit své
síly jinam.
● Představení RSG na třídních schůzkách pro nastupující ročníky - v rámci spolupráce se školou.
● Zájezd pro studenty a rodiče na veletrh VŠ Gaudeamus do Brna.
● Přednáška doc. PhDr. Věry Pokorné na téma: Měl by se změnit způsob vzdělávání na školách?
Určena pro pedagogy, rodiče i veřejnost.
Podpořili jsme finančně akce studentů např. Majáles, Helloween, cestovné na soutěže a pod.
Financujeme stipendia pro výborné studenty.
Podpořili jsme i akce školy - Oslavy 111. Podílely jsme se finančně na realizaci zastínění oken na jižním
křídle budovy.
7. Evaluační dotazník
HV RSG navrhuje vytvořit evaluační anonymní dobrovolný zpětnovazebný dotazník pro rodiče o RSG.
Byly by zde základní pilíře toho, co bychom rádi dělali a co si vlastně nejsme jisti, zda chtějí i
rodiče. Zároveň by sloužil jako dobrý podklad pro jednání s vedením školy, protože by to byla podložená
data.
HV RSG se shodl na užitečnosti tohoto návrhu. Bude vytvořen elektronický dotazník, rodiče byli
požádáni o jeho vyplnění mailovou cestou.

8. Stav prací na změně stanov
Pan Touš připravil nový velmi obsáhlý návrh nových stanov, který bude nutné ještě nejlépe v užším
kroužku projít a prodiskutovat. Poté bude projednán s právníkem a připraven ke schválení HV a
následně plénu. Do listopadových schůzek ale ještě takto nestihneme stanovy dopracovat. Jejich
dokončení bude nutné posunout k jarnímu termínu třídních schůzek.
Znění nových stanov je nutné připravit v užším kroužku lidí. V lednu se sejde tým pro přípravu stanov
ve složení p. Prášilová, p. Kuhn, p. Touš a p. Follerová a zpracují konečný návrh.
9. Informace ze strany školy
Třídní zástupci předali rodičům informace od vedení školy
● Výroční zpráva bude do rodičovských schůzek vyvěšena na webu školy
● Škola hledá z řad rodičů nebo dalších rodinných příslušníků na zajištění zimních kurzů 2-3
kuchařky ( 4- 5000 Kč/ týden na dohodu o provedení práce) a taktéž 2 zdravotníky
● Přístavba rizalitu by měla být dokončena do vánoc. ( Stavbu realizovala firma KAZIKO a.s. )

10. Podněty ze strany rodičů
Rodič z tercie A podal HV RSG návrh na zakoupení nových dresů pro studenty, ve kterých reprezentují
školu. Současné dresy již moc reprezentativní nejsou.
Zapsala: Jana Follerová
Ověřila: Martina Prášilová

