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Zápis z jednání výboru UR  - 18. listopadu 2014 v 17.00 hodin sborovna gymnázia. 

 

Účast: 1) členové – viz přiložená prezenční listina 

 2) hosté – Jiří Maděra, Miloš Okurka, Jana Dvořáková 

 

Program a průběh jednání: 

- příprava návrhů nových členů výboru UR = prima, 1.B, 5.A 

- návrhy pro volbu vedení výboru UR – úkol posunut na duben 2015 ve vazbě na 

přepracování stanov (spolek) = návrh řešení připraví Mgr. Pavel Dvořák 

- informace o vybraném příspěvku UR za žáka a třídu, o hospodaření a stavu účtu a pokladny, 

o finanční spolupráci s AŠSK při gymnáziu – Mgr. Jana Dvořáková – přítomní vzali 

informace na vědomí 

- informace o průběhu a finanční stránce oslav 120GNMnM – přítomní vzali informace na 

vědomí 

- příprava vyúčtování grantů NMnM za rok 2014 – připraví J. Maděra + J. Dvořáková + P. 

Drápová + M. Fuksová 

- granty a příspěvky na rok 2015 – podána žádost o příspěvek na činnost a grant „Světové 

války v umění“ 

- projednání činnosti UR ve školním roce 2014/2015 a návrh rozpočtu UR  

 a) zachovat stávající zásady  

 b) příspěvky na přednášky = 30,- Kč / žák-člen / přednáška, … 

 c) příspěvek na divadlo = 50,- Kč / žák-člen / divadlo - i opakovaně 

 d) dán souhlas s přípravou nabídek na pořízení víceúčelového ozvučení (aula, Tv, 

 přednášky, akademie, kapela = rozsah využití gymnáziem) + spoluúčast gymnázia = 

 předpokládaný rozsah společné investice 30 000,- až 100 000,- (UR maximálně 

 80 000,-) 

- připomínky zástupců tříd 

 a) žádost o možnost změny hesla pro rodiče při vstupu do klasifikace = zjednodušit 

 Mgr. M. Okurka  - jde o provázanost se systémem Bakaláři 

    - již druhým rokem mají nově příchozí tuto možnost 

    - lze řešit postupně na základě individuální žádosti 

 b) netrpět nešvar opouštění budovy gymnázia za účelem kouření o velké přestávce 

 Mgr. J. Maděra  - prověří tuto situaci 
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 c) informovat rodiče i po dovršení věku 18ti let žákem o absenci a prospěchu 

 Mgr. J. Maděra - rodiče jsou informování v elektronické klasifikaci, ale žáci 

 starší 18ti let mají ze zákona  možnost vlastního omlouvání 

 d) pozdní zápisy známek u J. Roseckého a E. Řádkové – v den uzavírání klasifikace 

 se objeví čtyři až pět nových známek k jedné již dříve zapsané 

 Mgr. J. Maděra - prověří tuto událost 

 

 

Martina Fuksová                                                                Mgr. Jiří Maděra 

předsedkyně UR                                                                                     ředitel školy 


