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Zápis 

 
zasedání výboru Unie rodičů v den 10. dubna 2014 v 17.00 hodin 

 

Prezenční listina – viz příloha 

 

Program jednání: 

 

 Náměty a připomínky zástupců jednotlivých tříd 

o 1.A bez připomínek 

o 2.A bez připomínek 

o 3.A bez připomínek 

o 4.A žádost o zachování TU, vyučujících (zejména Aj + Čj) 

o 5.A někdy se moc topí, někdy je zima 

 jídelna  - proč je bramborová kaše z prášku? 

   - málo dochucená jídla 

   - menší výběr 

o 1.B zlepšení průběžného zapisování známek až na IVT = zápis po  

 6 týdnech 

o 1.C bez připomínek 

o 6.A bez připomínek 

o 2.BC bez připomínek 

o 7.A bez připomínek 

o 3.BC stížnost na IVT – na dotaci 1h/týden je moc látky, moc DÚ, nelze 

pracovat doma = žáci nemají potřebné programy, špatný přístup k žákům  
 

o 8.A bez připomínek 

o 4.BC bez připomínek 

 

 Reprezentační ples Gymnázia a UR 

o poděkování výboru za spolupráci a pomoc při organizaci 

o UR bylo předloženo vyúčtování plesu – zisk plesu činí 60 489,- Kč, tyto 

finanční prostředky byly předány do pokladny UR 

   

 prohlídka učebny HV, LBi 

 

 informace o připravované rekonstrukci  

o školní zahrady, oplocení, kacení a výsadby dřevin, … 

o laboratoře chemie 



 

GYMNÁZIUM VINCENCE M AKOVSKÉHO  
SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ 

Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě 

tel.: 566 617 243, 566 618 182 fax: 566 618 182 e-mail: gynome@gynome.cz 

IČO: 48895512  www.gynome.cz 
 

 

   

   

 

 Informace o výletu zdarma pro studenty gymnázia v akci běháme s BK Tour 

o výlet zdarma pro 25 studentů proběhne v červnu 2014 v rekreačním středisku 

BK Tour 

o byla dána nabídka třídám pro využití jako školní výlet a přihlásily se tyto 

třídy: 3.A 27 studentů P. Peňáz 

o  doprava bude financována třídou, včetně doplatku za pobyt 

 

 Informace o probíhajícím projektu OPVK určenému k rozvoji přírodních věd  

 

 

 Převedení příspěvku na činnost Školního sportovního klubu: 

o členská základna – M. Marshallová 

o akce, které se budou hradit přes AŠSK 

 Gymnaziální laťka  1 500,- Kč (ceny pro vítěze) 

 doprava Jun. maraton Jihlava …………… 

 

   Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 Výboru UR byl předán aktuální seznam členů a nečlenů UR pro školní rok 

2013/2014 = vazba na:  

o výši příjmů 

o Stužkovací ples (14.11.2014) – odvod do pokladny UR 

 Byl navržen vyšší příspěvek do pokladny UR a po diskusi byla 

 hlasována částka 20 000,- Kč za celý ples. 

 Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

o výše příspěvků na jednotlivé akce 

 Návrh na příspěvek na dopravu do divadla (Praha) ve výši 100,- Kč. 

 Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 Pro další aktivity zatím zachovat stávající příspěvky. 

 Pro: 10  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 příprava reprezentačního plesu = jaro 2015 – problém s termínem v KD 

o doporučeno zachovat pátek 

o jako priorita termín v polovině ledna, následně březen 

o doporučení zamluvit termíny na následující roky tak, aby nekolidovaly 

s křesťanskými svátky 

o ředitel G byl pověřen projednat termín v KD 

Pro: 8  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 info o přípravě oslav 120 let gymnázia 

 

Jiří Maděra – zpracovatel zápisu   


