Zápis ze schůze výboru Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Benešov, z.s.,
která se konala 20. února 2018 od 18:00 hodin v ředitelně GBN.
Pozvánka odeslána: 18.2.2018 (termín byl již dohodnut na schůzi 14.11.2017)
Přítomni:
Roman Hronek (jednatel)
Tomáš Kolman (1A8)
Marika Potůčková (2A8)
Zuzana Žídková (3A8)
Jan Jansa (4A8)
Petr Hála (5A8)
Martina Volfová (8A8)
Jaromíra Hedviková (1A)
Jana Čechová (2A)
Jan Zawatzky (2B)
Martina Rajdlová (3A)
Monika Šlehobrová (3B)
Ondřej Daněk (4B)
Ladislav Klavrza (za kontrolní komisi)
Ondřej Kuchař (4A8) jako host
Omluveni:
Klára Benešová (5B8)
Martina Matuštíková (7A8)
Jitka Slunéčková (za kontrolní komisi)
Nepřítomni:
Karel Volf (4B8)
Helena Znamenáčková (6A8)
Miloš Vojtíšek (1B)
Tomáš Krampera (4A)
pro jednoduchost jsou jména členek a členů Výboru jakož i členek a členů kontrolní komise i jména
hostí uvedena bez akademických titulů

Navržený program:
1. Organizace a úkoly Výboru
2. Maturitní plesy
3. Rekonstrukce budovy GBN
4. Jednání s městem
5. Sponzorské dary
6. Různé

Zápis z jednání
1. Jan Jansa oznámil svou rezignaci na předsednický post z důvodů pracovního
vytížení a ze zdravotních důvodů. Na příštím zasedání Výboru bude tudíž nutné
zvolit nového předsedu a předat mu agendu
2. Maturitní ples 4. ročníků dne 2.3.2018 bude nutné pořádat bez původně
zamýšleného hlavního pořadatele - M. Vojtíška, který odstoupil ze zdravotních
důvodů. Roli hlavního pořadatele laskavě převzal O. Kuchař, který bude
podporován T. Kolmanem a J. Jansou. Do budoucna bude potřeba provést revizi
smluv s KIC (nájem KC Karlov), bezpečnostní agenturou a s kapelou (zvukařem) a
to tak, aby byly jednoznačně stanoveny odpovědnosti a práva nájemců a
pronajímatele (především kvůli prodeji alkoholu a provozu šaten), pravidla
jednání členů bezpečnostní agentury vůči účastníkům plesu, a odpovědnost za
dodržování hlukových limitů (musí nést zvukař). Nově by také měla být
stanovena rámcová pravidla konání Maturitních plesů v budoucnosti (od příštího
ročníku) – pravděpodobně jako soukromá akce se zásahy do soukromí účastníků
přesahujícími běžné veřejné akce – např. možnost legitimovat návštěvníky plesu
bezpečnostní agenturou/pořadateli, možnost označit nezletilé návštěvníky např.
barevnou páskou na zápěstí kvůli vynucení zákazu prodeje alkoholu, sestavení
jasných pravidel, které účastník automaticky přijímá zakoupením lístku (toto
prohlášení musí být natištěno na vstupence a pravidla musí být dostupná např.
online). Je také nutné zahájit diskusi nad různými scénáři organizace Maturitních
plesů – organizují členové Výboru, dobrovolníci s řad rodičů, profesionální
agentura, členové profesorského sboru atd.
3. Budou provedeny drobné stavební úpravy a rekonstrukce, financované buď ze
sponzorských darů (žaluzie do 2 místností v půdní vestavbě) nebo z rozpočtu
GBN (výměna linolea v 1 učebně). Z úspor a sponzorských darů byl také pořízen
projektor do učebny chemie. Rekonstrukce sklepních prostor (laboratoř
robotiky) vázne na financování (probíhají jednání s Posázavím). Přístavba
tělocvičny se protahuje z formálních důvodů, jednání se zúčastněnými subjekty
jsou dále vedena.
4. Jednání s městem není v současnosti příliš intenzivní (předvolební období), ale
přinejmenším bylo dosaženo konsensu s památkáři nad prototypem okna
(model pro výměnu oken v budově GBN), který byl zhotoven na náklady města.
5. Sponzorství je čím dál častější forma podpory fungování GBN, umožňuje
uskutečňovat velmi potřebné drobné investice, které by jinak byly velmi
problematické z formálních důvodů nebo z důvodů vyplývajících z rozpočtových
pravidel, v současnosti probíhá také sbírka na nové pianino.
6. Další schůze je plánována na 24.4.2018 od 17:00 (po čtvrtletních třídních
schůzkách). Tuto schůzku ještě svolá a bude formálně řídit předseda „v demisi“,
J. Jansa, a to až do zvolení nového předsedy.

Zapsal: Jan Jansa
4.3.2018

