Sdružení přátel Gymnázia Přerov,z.s. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29
Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 7. dubna 2016.
Přítomni: I.a – pí Zavadilová, I.b – Ing. Hlavinka, II.a – p. Tvaróg, III. a – Ing. Hudcová,
III.b – Mgr. Švábová, IV.a – RNDr. Baránek, V.a – Mgr.Hausnerová, V.b – pí Minaříková,
VI.a Mgr. Krejčířová , VI.b – Ing. Gala, VII.b – p.Bujnoch, 1.A – p.Procházka, 1.B – pí
Janková, ,2.B – pí Vodáková 3.A Ing. Trnčáková, 3.B pí Bočanová, 4.B – Mgr. Pecháčková
Zástupci školy – ředitel Mgr. Raška, Mgr. Ticháčková, Mgr. Vychodil
Omluveni: II. b – Mgr.Voženílková, IV. b – MUDr. Slováček, VIII.a – Ing. Olivíková, VIII.b
– Ing.Vrtělová, 2.A – p.Stiskálek
Program zasedání
1. Zpráva o hospodaření
2. Připomínky a dotazy z třídních schůzek
3. Různé
Ad 1/ Schválený rozpočet ve výši 273.600 Kč byl k 31.3.2016 čerpán ve výši 82.680,12 Kč.
Stav na účtu 186.719,12 Kč. Stav na pokladně 14.820 Kč.
Ad 2/ Úvodem ředitel školy Mgr. Raška připomněl, že v dubnu budou probíhat přijímací
zkoušky žáků do jedné třídy víceletého gymnázia a dvou tříd čtyřletého gymnázia.
Podnět z tercie b a 2.B se týkal zajištění výuky přírodopisu a biologie po dobu nemoci
vyučujícího. Mgr. Raška sdělil, že bude zajištěno suplování čili stálá náhrada vyučujícího.
Podnět od zástupce sexty a se týkal zabezpečení parkování kol a možnosti jeho rozšíření.
K tomuto bodu byla vedena obsáhlá diskuze. Ze strany vedení školy bylo argumentováno
problémem krádeže kol, které se bohužel vyskytly v blízké minulosti již dvakrát. Byly
uváděny náměty pro parkování ve dvorním traktu. Jednání bylo závěrováno, že v současné
chvíli zůstanou stojany před vstupem do budovy ve stávajícím počtu a k této záležitosti se
Rada SPGP ještě při některém jednání vrátí.
Ad3/
Předseda Rady SPGP sdělil, že dle usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka
v Olomouci se od ledna 2016 se spolek nazývá Sdružení přátel Gymnázia Přerov, z.s.
Ze strany vedení byl podán podnět k úpravě jízdních řádů hlavně příměstských linek.
Důvodem je, že odjezd spojů se kryje s koncem výuky. Vedení školy dalo již v minulosti
podnět na provozovatele, ale bohužel nedošlo k žádné vstřícné odezvě. Bylo doporučeno, aby
podnět byl podán přímo na krajský úřad – odbor dopravy a rada SPGP by tento podnět
podpořila.
Byla diskutována i problematika dopravní bezpečnosti žáků v prostoru před školou. Diskuze
se dotkla i případného vybudování „zkracovacího“ chodníku na zelené ploše pro žáky
využívající školní jídelnu.

Zasedání Rady SPGP proběhne ještě v červnu tohoto roku z důvodu stanovení výše
příspěvku na příští školní rok. V této chvíli se ještě bude čerpat rozpočet, takže není
jasné zda dojde k zůstatku. V měsíci červnu by již mělo být vyúčtování přesnější a
reálnější.

V Přerově 7.4.2016

Ing. Pavel Gala, v.r.
Předseda SPGP

