Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Benešov, z.s.,
která se konala 14. listopadu 2017 od 18:30 hodin.
Pozvánka odeslána: 24.10.2017
Roman Hronek (jednatel)
Tomáš Kolman (1A8)
Marika Potůčková (2A8)
Zuzana Žídková (3A8)
Jan Jansa (4A8)
Karel Volf (4B8)
Petr Hála (5A8)
Klára Benešová (5B8)
Helena Znamenáčková (6A8)
Martina Volfová (8A8)
Jaromíra Hedviková (1A)
Miloš Vojtíšek (1B)
Jana Čechová (2A)
Martina Rajdlová (3A)
Tomáš Krampera (4A)
Ondřej Daněk (4B)
pí. Žáková (3A8) – jako host
Omluveni:
Martina Matuštíková (7A8)
Jan Zawatzky (2B)
Jitka Slunéčková (za kontrolní komisi)
Nepřítomni:
Monika Šlehobrová (3B)
pro jednoduchost jsou jména členek a členů Výboru uvedena bez akademických titulů

Navržený program:
1. Noví členové/členky výboru - přivítání, formality spojené se členstvím ve výboru
2. Připomínky ze tříd
3. Maturitní plesy
4. různé
....
Zápis z jednání
1. jednání se účastnili nově zvolení zástupci prvních ročníků a primy (viz výše), ve
třídě 2.B byl zvolen zástupcem p. Zawatsky, který se jednání nemohl zúčastnit.
Ve třídě 4.B nahrazuje pan Daněk paní dr. Sádovskou, která odstupuje z důvodu
pracovního vytížení. Noví členové byli seznámeni s formálními požadavky
členství ve statutárním orgánu spolku (nutnost dodání čestného prohlášení a
podpisového vzoru).
2. Byla řešena řada dotazů od členů výboru, případně ze tříd:
a. Byl vznesen dotaz, zda by bylo možné začínat třídní schůzky později, pro
rodiče pracující mimo Benešov. Pan ředitel reagoval tím, že třídní

schůzky začínají tradičně již řadu let v 16:00 a že by tudíž nebylo vhodné
časový termín měnit jak s ohledem na další rodiče i pedagogy, tak
s ohledem na to, že se jedná o 2 termíny ročně.
b. Pí. Potůčková (2A8) vznesla dotaz, zda je možné nahlédnout do
hospodaření SR při GBN – veškeré podklady jsou dostupné u paní
Šímové v sekretariátu školy.
c. J. Jansa tlumočil požadavek ze třídy 4A8 na zabezpečení prostoru šaten
proti krádežím – v této třídě se v minulých měsících opakovaně ztratily
ze šaten boty, oblečení a jiné předměty, i ze zamčených skříněk. Ve třídě
byla navržena instalace kamerového systému. Byly diskutovány
možnosti a omezení a o návrhu bylo hlasováno následovně: pro: 1,
proti:10, zdrželo se: 4. Návrh byl zamítnut, bylo doporučeno důsledně
skříňky zamykat.
d. Pí Potůčková (2A8) požádala o důsledné informování o vybírání
peněz/záloh s tím, že často chybí zpětná vazba (potvrzení) o převzetí
obnosu. Odpověď: Informace jsou většinou roztroušeny v sekci
„předměty“. Tato připomínka byla dále řešena v rámci dalšího bodu.
e. Paní Žáková a Žídková (3A8) informovaly o možnostech „Smart-systémů“
pro management financí/příspěvků na učebnice, výlety atd, které již
dnes různé banky nabízejí. Tyto systémy umožňují náhled na osobní
„konto“, přehled o čerpání atd. Pan Hála (5A8) převezme iniciativu a
kontaktuje firmu, která podobný systém připravuje za ZŠ Dukelská.
f. Paní Žáková a Žídková (3A8) požádaly o lepší/včasnější informovanost o
důležitých rozhodnutích/akcích, jako je výběr cizích jazyků, exkurze,
koordinace zahr. zájezdů. Pan ředitel krátce představil hlavní koncept
exkurzí/zahraničních pobytů, s tím, že je zřejmé, že další akce
jednotlivých pedagogů mohou do systému vnášet nejistotu. Na lepší
koordinaci se pracuje.
g. 4B: dlouhodobá absence profesorky ČJL v maturitním ročníku – je řešeno
h. 1A8: povinnost členství ve SR? Pan ředitel představil koncept a výhody
členství.
i. 8A8: možnost psaní maturitních písemných prací na PC? Pouze při
lékařské diagnóze
j. Paní Žídková otevřela diskusi nemožnosti přístupu nižšího gymnázia do
bufetu – situace pro nižší gymnázium není jinak řešitelná z důvodu příliš
přísných požadavků v platných předpisech
k. Rezervace termínu maturitního plesu současné sexty na 21.2.2020 – bylo
provedeno
3. Maturitní plesy pořádají:
a. 16.2.2018 (Oktáva) – Jan Jansa, Karel Volf
b. 2.3.2018 (čtvrté ročníky) – Miloš Vojtíšek, Tomáš Kolman
4. Další zasedání výboru SR jsou plánovány na 20.2.2018 v 17:00 (téma účetních
smart-systémů, rekonstrukce, jednání s městem) a 24.4.2018 v 17:00 (v
návaznosti na třídní schůzky ve 3. čtvrtletí).

Zapsal: Jan Jansa
13.1.2018

