Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ
Schůze (místo, čas, den):
sborovna školy, 17:00, 6.3.2013
Přítomni - výbor:
předsedkyně - Mgr. Simandlová, místopř. - PhDr. Tůmová, hospodář - Ing. Smik
Přítomni – zástupci tříd:
1.B – Franková, 1.C – Machalická, 2.A - Dumková, 2.B - Mohylová, 2.C. - Pařízek, 2.D - Včeláková, 3.A Vavřinová, 3.C - Málková, 3.D - Tůmová, 4.A – Trojanová, 4.B – Mašková, 4.D – Simandlová
Přítomni – zástupci školy:
ředitel školy – RNDr. Kosina
Hosté:

Program jednání:
1. Informace o stavu bank. účtu sdružení k 6.3.2013 - 165.063,51 Kč.
2. Výběr příspěvků SRPŠ – vybráno cca jen 55%.
3. Odsouhlaseno a následně podepsána darovací smlouva č. 1/2013 – podpora účasti na volejbalovém
turnaji (5.620,- Kč) a nákup triček s logem školy a nových dresů (7.550,- Kč) – celkem 13.170,Kč.
4. Celkové úhrady škole k dnešnímu dni za 70.141 Kč.
5. Představení nového ředitele školy – po konkursním řízení byl od 1.2.2013 jmenován RNDr.
František Kosina, vyjádřil zájem spolupráce školy s rodiči a sdružením, do konce března budou
vyřešeny personální otázky školy, týká se především současných zástupců ředitele, změna na
pozici výchovného poradce – prof. Balounová ze 2/3 psychol. poradenství a prof. Kettner z 1/3
kariérní poradenství, snaha o lepší výběr příspěvků SRPŠ (informace již budoucím studentům a na
webu školy), maturitní ples – do budoucna dohoda mezi školou a sdružením o zajištění plesu a o
výši zisku z plesu resp. počty a ceny vstupenek, v nejbližší době bude ustanovena za školu
kontaktní osoba, pověřená spoluprací s rodiči, sdružením, info o studentském parlamentu, fond
učebnic pro sociál. slabší studenty, spolupráce s rodiči a sdružením bude postupně rozvíjena.
6. Nutnost vyřešit okna ve třídách – netěsní a potřeba žaluzií, rolet atd.
7. V nejbližší době budou nakoupeny lavice na chodby, příspěvek schválen na minulém jednání.
8. Schválena částka 1.200 Kč pro lektora – preventivní besedy pro 4. třídy, sex, HIV/AIDS, atd.
9. Informace ředitele školy o zavedení seznamovacího kurzu pro 1. ročníky – projekt prof. Balounové
a prof. Fajfrlíkové, bude upřesněno a o připravované burze učebnic.
10. Tel. čísla 266 199 750 - recepce a 284 821 617 – hospodářka školy, v novém režimu, min. doba
čekání.

Zapsal:
Kontrola:

Ing. Smik
Mgr. Simandlová

