Sdružení přátel Gymnázia Přerov

Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29

Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 15. listopadu 2012.
Přítomni: ředitel Mgr.Raška, zástupci ředitele-Mgr. Ticháčková, Mgr.Vychodil, předseda
Ing.Gala,
zástupci tříd:
I.a-RNDr Baránek, I.b-MUDr. Slováček, , III.a Mgr. Krejčířová , III.b-Ing. Gala, IV.a-Ing.
Pajor, IV.b - p.Bujnoch, V.a-Ing. Olivíková, V.b - Ing.Vrtělová, VI.a pí Schůtová , VI.b-p.
Čech, VII.a - Ing. Slivka, VII.b-Mgr. Gadasová , VIII.b-Ing. Otakar Machala, 1.B-p. Hradilík,
2.A pí Bočánová, 2.B pí Zapletalová, 3.B-Ing. Vaculíková, , 4.A.pí Vodáková, 4.B – DiS
Smolková
Omluveni: II.a - Mgr.Hausnerová , II.b pan Hrazdira, 3.A-Mgr. Měrková,
Program zasedání
1. Noví zástupci tříd 1.A, 1.B
2. Zpráva o vybraných příspěvcích
3. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek
4. Různé
Vzhledem k tomu, že pan ředitel Mgr. Raška se nemohl z pracovních důvodů zúčastnit celého
jednání ,byl nejdříve projednáván bod č. 3.
Ad3/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek
Tercie b- vznesena připomínky k nedostatečné velikosti a počtu odkládacích skříněk pro žáky
Odpověď vedení školy- skříňky slouží pro odložení oblečení, není možné v nich skladovat
učivo a další předměty, což se běžně děje, navýšení počtu je z prostorových důvodů nereálné
Tercie b-vznesena připomínka k tomu, že žáci mají těžké aktovky, údajně přes povolené
limity, 1 rodič zjistí limity a bude převažovat aktovku (batoh)
Odpověď vedení školy- To je problém hlavně nižších ročníků, žáci v aktovkách nosí
zbytečné učivo mimo rozvrh.
Tercie b- vznesena připomínky, aby v příštím školním roce přibyla ještě jedna skupina pro
výuku němčiny, v 1. skupině je 20 žáků, což není příliš vhodné pro výuku
Odpověď vedení školy- Obecně je to problém dalších financí, ale uvedená záležitost bude
vedena v patrnosti a pro příští rok bude zvažována.
V.a-vznesena připomínka k zástupcům učitelského sboru. Bude vedením školy prověřena.
Pozn. Vzhledem k tomu, že podobné připomínky jsou vznášeny na třídních schůzkách např.
pouze od jednotlivého rodiče, není možné na ně konkrétně reagovat a sice z důvodu toho, že

zápis je zveřejňován, nebudou tyto podněty v zápisu uvedeny. Tyto záležitosti je nejlépe řešit
individuálně v úrovni rodič-učitel a pokud to bude nutné, tak s vedením školy. V těchto
případech není zajištěna objektivita a zveřejnění konkrétní osoby by vedlo případně ke
zbytečné dehonestaci, která nemusí být postavena na reálných a objektivních podkladech.
Za přítomnosti pana ředitele byla projednána i otázka „vyvěšování“ klasifikace žáků na webu
školy tak, aby rodiče měli možnost přes heslo kontrolu známek svých dětí. Po diskuzi a
následnému odhlasování přítomnými členy rady bude tato záležitost rozpracována a je
předpoklad, že od nového školního roku bude zavedena.
Ad 1/ Noví zástupci tříd 1A, 1B
Zástupcem třídy 1.B je pan Stanislav Hradilík, zástupce třídy 1.A nebyl ustaven.
Ad3/ Zpráva o vybraných příspěvcích
Bylo vybráno 152.910,-Kč, stav účtu k 13.11.2012 282.974,15,-Kč
Ad4/ Různé
Dle informací od zástupců maturitních tříd bude SPGP spoluorganizátorem stužkovacího
plesu VIII. B, který by se měl uskutečnit 18.1.2013. Byla podána informace, že budou
akceptovány podmínky Rady SPGP ke konání plesu.
Předsedkyně předmětové komise ruského jazyka Mgr. Kremelová se obrátila na radu SPGP se
žádostí o mimořádný příspěvek studentům na představení Evžena Oněgina v Janáčkově
divadle v Brně. Předpokládá se účast 30 žáků, možný příspěvek 3000,-Kč. Rada SPGP
jednomyslně schválila, že bude o 3000,-Kč ponížena schválená rezerva a o tuto částku
navýšen rozpočet pro ruský jazyk.
Byla řešena i záležitost 1. revizora Ing. Otakara Machaly, který v tomto roce s funkcí končí,
protože je zástupcem VIII.b. Byl vznesen návrh na RNDr. Baránka, který návrh zváží a při
další schůzi Rady SPGP sdělí konečný verdikt.

V Přerově 22.11.2012

Ing. Pavel Gala
Předseda SPGP
mob. 602 561 589
e-mail- pavelgala@email.cz

