Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu U Libeňského zámku 1, Praha 8
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ SDRUŽENÍ
Schůze (místo, čas, den):
učebna P4, 17:00, 12.11.2014
Přítomni - výbor:
předsedkyně – Ing. Šlapáková, místopř. - Ing. Chejstovský,
Přítomni – zástupci tříd: Přítomni všichni zástupci
Nově : 1.A – paní Vulterinová, 1.B – paní Novotná, 1.C – paní Zelenková,
2.A - paní Šlapáková, 2.B - paní Procházková, 2.C – pan Chejstovský,
3.A - paní Konečná, 3.B - paní omluvena, 3.C. - paní Machalická,
4.A - paní Pachmanová, 4.C – pan Pařízek, 4.D - paní Včeláková, 4.B - paní Mohylová
Přítomni – zástupci školy:
ředitel školy - RNDr. F. Kosina, PaedDr. R.Eliášek, Mgr. Feyfrlíková

Program jednání:

1.
2.
3.
4.

Informace o stavu bankovního účtu sdružení k 31.8.2014 – 498.528,05 Kč.
Seznámení s hospodařením SRPŠ, darovací smlouva 3./2014 v celkové částce 92.082,- Kč.
Odsouhlasen příspěvek na lyžařský zájezd (44.560,- Kč).
Informace od pana ředitele RNDr. Kosiny:
 Informační centrum má začít fungovat od počátku r. 2015, stavební úpravy budou
profinancovány školou, příspěvek od SRPŠ bude využit až na vybavení zařizovacími
předměty.
 Pro následující školní rok má škola odsouhlaseno nadřízeným orgánem otevření čtyř
prvních ročníků.
 Informace o článku o škole v nedělních novinách „Blesku“ ze dne 9.11.2014, účast
redaktora Blesku na vyučování v utajení.
 Zabezpečení školy proti vniknutí nežádoucí osoby v ranních hodinách při příchodu
studentů do školy a v průběhu celého vyučování – při vstupu studentů do školy je u dveří
přítomen školník, který kontroluje příchozí, dále je v recepci u schodů další kontrola v
podobě recepční. Po příchodu studentů je škola uzamknuta. V průběhu vyučování je vstup
pouze přes recepci. Dále je ve škole namontován kamerový systém. Podle informace od
pana ředitele bylo toto zabezpečení shledáno kontrolním orgánem jako dostatečné.
 Přijetí pí. Černé – na recepci ½ úvazku a do sekretariátu ½ úvazku.
 Dříve schválený příspěvek na pracovnici, která měla nastoupit na DPP nebude využit.

5. Informace od Ing. Kotulka (informatika a výpočetní technika):
 Problémy s přihlášením do aplikace Bakaláře má být odstraněn, spouštění přímo ze stránek
GULZu (dříve uložené odkazy nefunngují).
 Podle požadavku od rodičů bude Bakalář doplněn o obsah učiva, školní vzdělávací systém a
rozsah testů.
 V nejbližších týdnech budou vytvořeny nové web stránky školy.

Zapsala:
Kontrola:

Ing. Šlapáková
Ing.Chejstovský

