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

mob: 603 210 331

e-mail: gynome@gynome.cz
www.gynome.cz

Zápis z jednání výboru UR - 20. listopadu 2014 v 17.00 hodin sborovna gymnázia.
Účast: 1) členové – viz přiložená prezenční listina
2) hosté – Jiří Maděra, Miloš Okurka
Program a průběh jednání:
-

informace z jednotlivých setkání rodičů = rodiče byli informování o rozpočtu za rok
2013/2014 a plánu na rok 2014/2015

-

noví zástupci rodičů jednotlivých tříd do výboru UR
1.A Markéta Peňázová
1.B Pavel Dvořák
5.A Marie Sváčková
ostatní zůstávají

-

připomínky zástupců tříd
1.A a) proč se nejezdí na LVK do zahraničí – důvodem je finanční náročnost pro žáky i
pro gymnázium ve formě cestovních náhrad
b) Mgr. J. Dvořák v Aj nekontroluje správnost zapsaných slovíček – bude provedena
náprava, je rozdíl v pracovních sešitech
2.A, 1.B, 5.A, 4.B, 4.C – bez připomínek
2.B a) prověřit možnost společného pojištění na vodácký kurz – škola je centrálně
pojištěna u Kooperativy, další připojištění je na individuálním rozhodnutí
b) stížnost na kvalitu jídla ve ŠJ, je horší proti loňskému roku – jde o názor
prezentující část strávníků, ale jsou i názory opačné, přesto ředitel požádá o zlepšení
kvality
c) ve škole je chladno – škola je vytápěna dostatečně, je nutné se lépe oblékat, ředitel
zajistí větší rozsah topení v den po volnu a v poledním čase
3.A a) vedoucí ŠJ má odměřený přístup – ředitel projedná s vedoucí ŠJ, ale chápe paní
vedoucí, neboť řada žáků nemá patřičné slušné chování
b) po návratu z akce školy (florbalový turnaj) nedostali žáci oběd – bylo již po
stanoveném výdeji a chybou bylo, že škola neupozornila žáky na tuto možnost
situace
c) výuka ve škole je příliš náročná – jsme gymnázium a náročnost k této škole patří,
ředitel projedná možnost většího zapojení hry do vzdělávacího procesu
6.A c) v návaznosti na pozdě zapisované známky zakotvit do školního řádu nějaký
termín, do kterého je vyučující povinen písemnou práci opravit a známku zapsat
(nejedná se nutně o termín dvou, tří, pěti dnů ale klidně o termín třeba dvou týdnů).
Rodiče chtějí mít jasně daná práva a povinnosti, aby se měli na co odvolávat – ředitel
projedná na nejbližší pedagogické poradě
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a) kuchařka při výdeji jídla zasahuje do potravy rukama (prsty v omáčce, polévce,
…) – ředitel projedná s vedoucí ŠJ
a) žádost a doporučení o prověření sociálně slabých žáků s možností zajištění obědů
přes o.p.s. (www.womenforwomen.cz – projekt obědy pro děti) – TU prověří situaci
ve třídách, ředitel ve spolupráci s vedoucí ŠJ budou hledat řešení na základě žádosti
rodiny a s případnou spoluprací UR (možnost přímé platby z o.p.s. do ŠJ)

různé: hodnocení průběhu stužkovacího plesu
a) pěkný průběh, bez zásadních kázeňských nedostatků
b) velký nepořádek v místnosti maturantů – nutná úhrada vyčištění koberce ve výši
1 800,- Kč bude provedena ze zisku plesu
c) na požadavek pedagogů o pomoc při úklidu výzdoby a prostor maturantů
reagovala pouze tři děvčata a ostatní, kteří byli osloveni, se vytratili
d) ředitel pohovoří se studenty na téma morálky a etiky s možností charitativního
daru z výtěžku
e) výbor unie rodičů nebude měnit nastavené podmínky pro letošní stužkovací ples
s tím, že dojde k následujícím úhradám z výtěžku:
- úhrada všech nákladů a sjednaných plateb
- odvod do pokladny UR ve výši 20 000,- úhrada vyčištění koberce v klubovně č.1 (1 800,-)
- úhrada nákladů gymnáziu za:
tisk barevný (8,-/A3)
10 x 8,- =
80,tisk barevný (4,-/A4)
228 x 4,- =
912,tisk černobílý (2,-/A3)
20 x 2,- =
40,tisk černobílý (1,-/A4)
60 x 1,- =
60,2x balík papíru A4 160g
2 x 204,- =
408,celkem
1 500,-

Martina Fuksová
předsedkyně UR

Mgr. Jiří Maděra
ředitel školy

