Sdružení přátel Gymnázia Přerov,z.s.

Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29

Zápis ze zasedání rady SPGP ze dne 4.4.2017.
Přítomni: I.a-pí Koubová, II. a pí Zavadilová II.b-Ing. Hlavinka, III.a-p. Tvaróg, III.b Mgr.
Voženílková, IV.b-Mgr. Švábová, VI.a - Mgr.Hausnerová, VI.b-pí Minaříková, VII.a Mgr.
Krejčířová , VII.b-Ing. Gala, VIII.b - p.Bujnoch, 1.A-pí Tvarógová, 1.B-pí Možíšová, 2.B-pí
Janková, 3.B-pí Vodáková, 4.B pí Bočanová
Zástupci školy- ředitel Mgr. Raška, Mgr. Ticháčková, Mgr. Vychodil
Omluveni, V.b MUDr. Slováček, 3.A pan. Stiskálek, 4.A Ing. Trnčáková

Program zasedání
1. Zpráva o hospodaření
2. Připomínky a dotazy ze třídních schůzek
3. Různé (hospodář)

Ad 1/ Zpráva o hospodaření
Stav na účtu byl 3.3.2017 v částce 201 041,10 Kč. Rozpočet byl čerpán ve výši 79 868,53 Kč.
Ad2/ Připomínky a dotazy ze třídních schůzek
Kvarta b- zástupkyně třídy poděkovala za vydařené zorganizování výletu do Prahy.
Ad3/ Různé
Byl vznesen požadavek, aby zbylé peníze za Logickou olympiádu byly převedeny do kolonky
matematika-MO jízdné, soustředění. Důvodem jsou dobré výsledky v matematické olympiádě
a do celostátního kola logické olympiády nikdo nepostoupil. Tzn. 2319 Kč se převede do
rozpočtu matematiky.
Schváleno – jednomyslně
Pan ředitel osvětlil situaci ohledně navýšení o jednu třídu u osmiletého studia. Školská rada
již 5.10. 2016 odeslala žádost na Krajský úřad v Olomouci, aby gymnázium mělo opět dvě
třídy v osmiletém studiu. Bylo to zdůvodněno výbornými výsledky gymnázia v soutěžích
Talent Olomouckého kraje, výsledky maturit, dobrým umístěním v programu Excelence.
Až 21.1.2017 přišlo rozhodnutí, že žádosti bylo vyhověno.
V Gymnáziu Jana Blahoslava bude navýšení jedné třídy pro pedagogickou školu.
Byla diskutována problematika nového hospodáře. Mgr. Krejčířová již příštím rokem končí
v Radě SPGP a aby byla zajištěna kontinuita, je vhodné zvolit nového hospodáře již pro příští
školní rok a záležitosti předat.

Hospodářem byla jednomyslně schválena paní Sylva Koubová, která by funkci
vykonávala již od příštího školního roku 2017-18.
Jednání Rady SPGP proběhne ještě v červnu tohoto roku z důvodu schválení příspěvku
na další školní rok. Datum jednání bude oznámen samostatnou pozvánkou.
V Přerově 10.4.2017
Ing. Pavel Gala, v .r.
Předseda SPGP
mob. 602 561 589
e-mail- pavelgala@email.cz

