Zápis ze zasedání výboru Unie rodičů dne 16. dubna 2015 v 17.00 hodin
Výbor projednal témata:
1) V listopadu 2015 při schůzkách UR proběhne volba dvou nových zástupců do rady školy. Každý
navržený uchazeč musí podepsat souhlas s kandidaturou a následně bude zařazen na volební lístek (viz
příloha č.1).
2) Školní jídelna zlevnila cenu obědu od 1.3.2015:
a) prima až tercie
51,- Kč (po příspěvku školy 25,- Kč/žák/oběd)
b) kvarta až oktáva + 1. až 4. ročník 52,- Kč (po příspěvku školy 26,- Kč/žák/oběd)
c) ostatní strávníci
55,- Kč / oběd
3) Připomínky rodičů ke školní jídelně:
a) Zlepšit přístup kuchařek při výdeji jídla
b) V jednom případě došlo omylem k nandání jiného jídla – při reakci žáka doplněno slovy kuchařky
„Nechceš, nedostaneš nic.“
c) Dítě má zaplaceno 3 buchty, ale dostane jednu, aby nevracelo = má si jít přidat, někteří se však neodváží
d) Návrh na další dobu pro výdej do jídlonosičů
e) Návrh na zlepšení kvality a kvantity jídla při původní ceně 60,f) Není rozdíl mezi malou a velkou porcí
4) Současné třetí ročníky byly informovány o termínu stužkovacího plesu
= pátek 13.11.2015 / 4SÝKORKY
Proběhla diskuse na výši poměru výdělku z plesu. Byl předložen návrh 30% odvést do UR a 70%
ponechat maturitním ročníkům na náklady spojené s maturitami. Hlasování:
pro 10x
proti 0x
zdržel se 0x
5) Současné první ročníky byly informovány o termínu reprezentačního plesu
= pátek 15.1.2016 / 4SÝKORKY
Byla řešena cena vstupenky = bude dořešeno na listopadovém jednání
6) Reprezentační ples 2015 = výtěžek pro UR = 50 000,- Kč
7) UR zakoupila ozvučení (za 120 000 Kč – z výtěžků plesů předchozích let, zrušeného spořicího účtu
Českou spořitelnou z počátku 90 let minulého století, sponzorských darů předchozích let) - k nahlédnutí
v aule
8) Výše členského příspěvku na následující školní rok:
a) zachovat současný stav
300,- Kč / každé další dítě z rodiny 100,- Kč
pro 8x
proti 0x
zdržel se 2x
9) Dojde ke změně názvu a formy UR v závislosti na nové legislativě = zapsaný spolek
10) Požadavky k chodu a činnosti školy – bez připomínek
11) Zástupce třídy 4.A paní, M. Horváthová, oznámila plánovanou rezignaci na svoji funkci – bude
dořešeno při listopadovém jednání
12) Výbor Unie rodičů byl informován o rezignaci Martiny Fuksové na funkci předsedkyně z důvodu
ukončení studia syna. Výboru byl předložen návrh na pověření Ing. Ludmily Švandové zastupováním
předsedkyně a plněním všech úkonů spojených s touto funkcí do nových voleb v listopadu 2015.
Hlasování:
pro 10x
proti 0x
zdržel se 0x
13) Ředitel školy informoval o aktivitách školy
a) Spolupráce s polskou školou v Bochni
b) Projekty OPVK
c) Erasmus+
d) Opravy školy
V Novém Městě na Moravě 16. 4. 2015

Ing. Ludmila Švandová v.r.
místopředsedkyně výboru UR

Příloha č.1:

G Y M N ÁZ I U M V I N C E N C E M AK O V S K É H O
SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
Leandra Čecha 152, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: 566 617 243, 566 618 182
IČO: 48895512

fax: 566 618 182

e-mail: gymnazium@nmnm.cz
http: //gynome.nmnm.cz

SOUHLAS S KANDIDATUROU DO RADY ŠKOLY
pro období listopad 2015 až listopad 2018

Já …………………………………… souhlasím s kandidaturou do Rady školy Gymnázia
Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě na období listopad 2015
až listopad 2018.

……………………………………

