Zápis ze zasedání výboru Unie rodičů dne 26. listopadu 2015 v 17.00 hodin
Výbor projednal témata:
1) volby do Rady školy – seznámení s výsledky voleb
Kandidáti obdrželi následující počty hlasů:
 MARTIN HAVELKA
45
hlasů
 Mgr. LENKA HORÁKOVÁ
45
hlasů
 Mgr. MARTINA PULGRETOVÁ
50
hlasů
 Ing. OTAKAR SMETANA
46
hlasů
 Mgr. MONIKA STARÁ
30
hlasů
Za členy Rady školy za rodiče, členy UR a zletilé žáky byli zvoleni:
 Mgr. Martina Pulgretová
 Ing. Otakar Smetana
2) volba nového předsedy UR – byla navržena Ing. L. Švandová = sváleno
pro: 9
proti: 0
zdržel: 1
3) vznik nového spolku SRPG
 vzhledem k předpokládanému zániku UR ČR k 31. 12. 2016 vycházející ze zákona, projednal
výbor vznik nového spolku rodičů v jednotlivých třídách
 z 327 vydaných dopisů s informací o změně spolku rodičů se 240 vyjádřilo kladně, 20 proti a
zbytek rodičů se zatím nevyjádřil
 výbor UR akceptuje předpokládaný zánik sdružení k 31. 12. 2016
pro: 10
proti: 0
zdržel: 0
4) příprava reprezentačního plesu 2. ročník
- prezentace příprav plesu TU Mgr. D Kadlecová, Mgr. P. Mičková
a) termín 15. 1. 2016
b) 4SÝKORKY
c) garantem jsou druhé ročníky
d) nutná podpora při zajištění tomboly
e) nutná pomoc při organizaci plesu
f) doporučená účast všem rodičům
g) propagace plesu = zajistit různé formy s možností financování do 3 000,- Kč
pro: 10 proti: 0
zdržel: 0
5) příprava „S Vánocemi za dveřmi“
a) termín 21. 12. 2015 v 17:00 – aula gymnázia
b) garantem jsou Mgr. M. Beneš PhD., Mgr. P. Peňáz, BA. F. Dvořák
c) troubení koled z kopule školy v 16:15
6) info o Stužkovacím plesu 2016/2017 = 11. 11. 2016 - 4Sýkorky
7) info o reprezentačním plesu 2. ročník 2016/2017 - projednání
 přípravu zajistí zástupci rodičů 1. ročníků a TU
 volba termínu a kapely
8) spolupráce s polskou školou v Bochni
 realizuje se druhý ročník matematické soutěže
 předpokládaný termín pro závěrečné kolo v ČR je 13. až 16. června 2016
 garant Mgr. P. Macová
V Novém Městě na Moravě 26. 11. 2015

Ing. Ludmila Švandová v.r.
předsedkyně výboru UR

