
Zápis ze schůzky Výboru Klubu rodičů a 
přátel Gymnázia Ch. D., z.s. 

 

konané dne 18. 11. 2020 od 16,00, online 

Přítomni: dle presenční listiny 

za gymnázium – paní ředitelka Mgr. Renata Pauchová a pan zástupce Mgr. Vítězslav Jahn 

 

Program: 

Paní předsedkyně Klubu rodičů uvítala jednotlivé účastníky a požádala je o souhlas se zpracováním 

osobních údajů členů Klubu rodičů a jejich zveřejnění na webových stránkách školy (Hlasování č.1) 

 

Dále následovalo jednání dle programu: 

1. Bod jednání – paní ředitelka seznámila Klub rodičů s informacemi od vedení školy 

- Kromě učebnic se pracuje i s pracovními sešity. Na základě podnětu rodiče Česká 

školní inspekce zakázala požadování platby za pracovní sešity od žáků na nižším 

stupni gymnázia. Jako zdůvodnění je, že dle zákona je základní vzdělání je bezplatné. 

- Stejný přístup se týká i příspěvků žáků 80,- Kč na papíry.  

 

2. Zpráva Klubu rodičů 

- p. Matoušek seznámil delegáty s hospodařením Klubu rodičů za školní rok 

2020/2021, p. Jurčík za kontrolní komisi – potvrdil správnost 

i. Členové Klubu rodičů odsouhlasilo hospodaření za školní rok 2020/2021 

(Hlasování č.2) 

- pí. Matějková seznámila členy Klubu s činností Klubu za školní rok 2020/2021 

i. členové Klubu rodičů odsouhlasili zprávu o činnosti Klubu (Hlasování č.3) 

- p. Matoušek představil návrh hospodaření Klubu rodičů na školní rok 2021/2022 

i. členové Klubu rodičů odsouhlasili návrh hospodaření Klubu (Hlasování č.5) 

 

3. V návaznosti na informaci vedení školy k nákupu pracovních sešitů navrhl p. Jurčík k diskusi 

možnost navýšení plánu hospodaření Klubu rodičů na tento školní rok o 50.000,- za tímto 

účelem. Následovala diskuse o možnostech přístupu a řešení. 

Navržený závěr: Klub rodičů paušálně nebude pracovní sešity hradit. V odůvodněných 

případech by to mohl klub rodičů udělat (Hlasování č.4). 

 

 



4. Informace o výběru členských příspěvků 

- pí. Matějková upozornila že některé třídy mají nízký počet plateb a apelovala na 

zástupce, aby během třídních schůzek příspěvky připomněli ostatním rodičům. Jedná 

se zejména o třídy: 2.C, 3.J, 4.C, 6.J, 7.J 

 

5. Různé 

- Maturitní ples – probíhá jeho příprava. Stále se počítá s realizací v obvyklé formě a 

termínu (v Lucerně dne 23. 3. 2021). Aktuálně se řeší prodej lístků a jejich cena, zda 

bude fyzický, či elektronický. Obě možnosti jsou realizovatelné spolupracující 

agenturou, je třeba vyjasnit před podpisem smlouvy. Smlouva se realizuje mezi 

agenturou a Klubem rodičů, jako zástupcem studentů. 

 

6. Hlasování o nových členech Klubu rodičů. 

- pí. Tesařová – nová členka výboru a pí. Jellúšová – nová členka kontrolní komise 

- Nové členky byly Klubem odsouhlaseny (Hlasování č.6) 

 

 


