Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Sídlo: Olomouc, Hejčín, Tomkova 314/45, PSČ 779 00, Česká republika
IČ: 689 18 992

Zápis ze schůze Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně
Datum konání: 24. září 2013, 16:30 - 19:00 hod.
Místo konání: Gymnázium Olomouc Hejčín, Hudebna
Přítomni:
viz prezenční listina
1.

Úvodní slovo ředitele GH

Po úvodním přivítání nových zástupců I. ročníků se slova ujal ředitel gymnázia RNDr. Evžen Mayer.
Pozdravil přítomné zástupce jednotlivých tříd a informoval o výsledcích školy v rámci maturitních
zkoušek ve srovnání s ostatními olomouckými gymnázii. V rámci tzv. percentilového zpracování
(viz též http://vysledky.cermat.cz/data/Default.aspx) dosáhlo GH nejlepších výsledků jak v AJ,
tak v ČJL a M. Též skutečnost, že žádný ze studentů nepropadl u státní části maturity a současně
několik studentů propadlo ve školní části maturity je mj. důkazem, že na studenty se kladou vysoké
nároky převyšující běžný požadovaný "standard". Výbor SRGH byl informován o skutečnosti, že
v tomto školním roce proběhnou maturitní zkoušky bez jakýchkoliv změn a podle pravidel platných
i v minulém školním roce.
Výbor SRGH byl informován o snaze vedení školy nadále spolupracovat se SRGH. V poslední době
byl např. na základě podnětů rodičů řešen případ ne zcela vhodné komunikace mezi konkrétním
učitelem a žáky. Podnět byl podrobně diskutován, popsáno pochybení jak pedagoga, tak žáků a byl
vyřešen ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Vedení školy v této souvislosti opakovaně
deklarovalo být partnerem SRGH, resp. všech rodičů při včasném řešení problémů jakkoliv spojených
se studiem na GH.
Ředitel gymnázia zmínil nekonečná a bezvýsledná jednání s Magistrátem města Olomouce
o zabezpečení světelné signalizace a ostrůvku na přechodu pro chodce na konci ulice Ladova. Tento
přechod je využíván studenty při cestě z/do budovy "C". Vzhledem k naléhavé potřebě řešit tuto
situaci požádal o podporu SRGH.
Ředitel gymnázia doporučil výboru SRGH zvážit udělování bonusů ("stipendií") pro studenty, kteří
úspěšně absolvují mezinárodně platné jazykové zkoušky.
Závěrem svého vystoupení ředitel gymnázia odpovídal na dotazy členů výboru SRGH, které se týkaly
především zavedení elektronického systému zveřejňování studijních výsledků. Postoj vedení
gymnázia, stejně jako většiny pedagogů je významně negativní, nicméně se vedení školy nebrání další
diskusi o této věci (viz též bod 5.). Ředitel gymnázia současně zdůraznil, že je poslední instancí, která
má v této věci jak odpovědnost, tak rozhodovací pravomoc.
Usnesení:

2.

bod uzavřen bez usnesení

Informace o činnosti SRGH ve školním roce 2012/2013 (Výroční zpráva)

Hospodář SRGH krátce seznámil přítomné s hospodařením SRGH ve školním roce 2012/2013.
Podrobněji viz též Výroční zpráva SRGH, která byla výboru SRGH před časem zaslána a je volně
k dispozici na webu školy.
Usnesení:

Výbor SRGH schvaluje Výroční zprávu SRGH za období 1. 7. 2012 až 30. 6. 2013.
(23 pro / 0 zdržel se / 0 proti)

3.

Rozpočet SRGH na školní rok 2013/2014

Členové výboru SRGH obdrželi předem elektronickou poštou k diskusi žádosti o dotace z rozpočtu
SRGH. Hospodář SRGH na základě těchto dotazů kontaktoval některé žadatele s upřesňujícími
dotazy. Celkem došlo 37 žádostí, jedna žádost byla žadatelem dodatečně zrušena. Členové výboru
se zabývali každou žádostí jednotlivě a postupně je (ne)schvalovali, event. upravovali jejich výši.
Následně byla celková položka dotací vložena do konečné verze rozpočtu SRGH na školní rok
2013/2014.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši =730 100,00 Kč.
Během projednání bylo navrženo pokusit se vytvořit jednotnější (transparentnější?) pravidla
pro udělování dotací v případech výměnných pobytů, odměn za soutěže, apod.
Současně byli u dvou žádostí o dotace (č. 16 - Sport GH a č. 36 - Předtančení - plesy SRGH)
ustanoveni zástupci výboru SRGH (p. Dalibor Čásek a p. Milan Kropáč), kteří dohlédnou na účelné
vynakládání dotačních prostředků v rámci nákupů sportovních potřeb, resp. elektroniky.
Usnesení:

4.

Výbor SRGH schvaluje předložený Rozpočet SRGH pro období 1. 7. 2013
až 30. 6. 2014 (konečná verze viz příloha).
(23 pro / 0 zdržel se / 0 proti)

Volba vedení SRGH na školní rok 2013/2014

V souladu se Stanovami SRGH přistoupil výbor SRGH k volbě statutárních orgánů (předseda,
hospodář) a též tajemníka SRGH pro období školního roku 2013/2014.
Volba předsedy SRGH - navrženy byly dvě kandidátky - p. Markéta Kolesárová a pí. Ida
Wiedermannová. Obě jmenované se krátce představily a následovala tajná volba. Výsledek volby:
z celkového počtu 19 vydaných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků s tím,
že kandidátka p. Markéta Kolesárová získala 16 hlasů a kandidátka pí. Ida Wiedermannová získala
3 hlasy.
Usnesení:

Výbor SRGH zvolil předsedkyní SRGH pro období 1. 7. 2013 až 30. 6. 2014
p. Markétu Kolesárovou.

Volba hospodáře SRGH - navržen byl jeden kandidát - p. Tomáš Látal. Následovala tajná volba.
Výsledek volby: z celkového počtu 19 vydaných hlasovacích lístků bylo odevzdáno 18 hlasovacích
lístků s tím, že kandidát p. Tomáš Látal získal 17 hlasů; 1 hlasovací lístek nebyl vyplněn.
Usnesení:

Výbor SRGH zvolil hospodářem SRGH pro období 1. 7. 2013 až 30. 6. 2014
p. Tomáše Látala.

Volba tajemníka SRGH - navržen byl jeden kandidát - p. Bohumil Šíp. Po souhlasu všech přítomných
následovala aklamační volba. Výsledek volby: většinový souhlas.
Usnesení:

Výbor SRGH zvolil tajemníkem SRGH pro období 1. 7. 2013 až 30. 6. 2014
p. Bohumila Šípa.
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5.

Různé

Hospodář SRGH informoval o stavu výběru členských příspěvků. Ke dni 24. 9. 2013 bylo vybráno
celkem =123 900,00 Kč, příspěvky dosud odevzdalo 12 z 36 tříd. Míra výběru příspěvků odpovídá
předpokladu, který byl použit při sestavování rozpočtu.
Hospodář SRGH informoval o jednání s Asociací absolventů Gymnázia Olomouc-Hejčín, účasti
na 3. kulatém stole AAGOH, podpoře akce Hejčínský Gaudeamus a o webu AAGOH. Zástupce
AAGOH byl pozván na dnešní schůzi, aby seznámil výbor SRGH s aktivitami tohoto o. z.; s omluvou
ale byla jeho účast zrušena.
Byla znovuotevřena diskuse týkající se projektu elektronického zveřejňování klasifikace. Vzhledem
k závažnosti a komplexnosti problematiky byla diskuse po čase ukončena a bude jí věnována
samostatná schůze výboru SRGH.
Usnesení:

Výbor SRGH pověřuje hospodáře SRGH, aby do ultima příští schůze oslovit ředitele
gymnázia se žádostí o bližší informace k projektu elektronického zveřejňování
klasifikace.

V Olomouci 24. 9. 2013

Zapsal:

Tomáš Látal, hospodář SRGH
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