
Zápis z jednání Rady rodičů Gymnázia ve Žďáře nad Sázavou konané dne: 24.11.2020 
 
Jednání proběhlo formou videokonference. 
Přítomni (připojeni): Ing. Šindelář, MVDr. Janovský, Ing. Bogaň, MUDr. Hladká, Ing. Hofman, Ing. 
Pavlisová, Ing. Filipenská, pí. Krejčí, Mgr. Prokopová, pí. Havránková, Ing. Porubský, Ing. Danihel, 
Bc. Svatoň, Ing. Čtverák, Ing. Přibyl, Ing. Veselý, Mgr. Materna 
Za gymnázium: Mgr. Dočekalová 
 
Omluveni: MUDr. Hrdina, Ing. Brázda, Ing. Hofman 
 
Program: 1. Podněty třídních důvěrníků 

2. Příprava plesu 
3. Různé  

                        
Ad1) 

- Byly vzneseny dotazy na konání plesu, průběh maturit, konání lyžařských kurzů 
1. ročníků – vzhledem k situaci nelze na tyto připomínky v současné době odpovědět. 

- Možnost zapůjčení notebooků pro distanční studium – bude řešeno vedením školy. 
Ad 2) 

- Termín a forma plesu bude aktuálně řešena dle nákazové situace. 
- Pokud bude ples, sníží se počet lístků, čímž pravděpodobně dojde ke snížení výnosu 

plesu na nulu, vybrané peníze by pokryly alespoň náklady 
- Zároveň bude možná nutné zvýšit cenu lístku – max. hranice je 400,- Kč. 
- Zástupce školy Mgr. Dočekalová sdělila členům RR informace o jednání vedení školy 

ohledně plesu: 
- bude určitě změna formy – např. výměna místa konání v Domu kultury za KD Hamry,  

popř. Orlovnu, Sokolovnu; 
- posun termínu na duben, květen, červen; 
- akce po maturitě v létě venku – např. na nádvoří zámku; 
- Předseda RR sdělil, že na rozhodnutí máme do ledna  čas – teprve se bude podepisovat 

smlouva s DK. 
- Tisk lístků zatím není zajištěn, pokud bude potřeba, je možné zadat tisk 14 dní předem. 
- Zamluvená hudba – zatím v řešení dle situace. 

Ad 3)           
 

- Předseda RR představil nové členy RR: Ing. Veselý (1.O), Mgr. Materna (1.B), p. Hanslová 
(1.A). 

- Finanční příspěvky poskytované RR budou kráceny, bude k dispozici částka 209 000 Kč, 
Mgr. Dočekalová připraví návrh čerpání na tuto sníženou částku. 

- Byla podána žádost na sociální příspěvek: jde o studenta ze složitých sociálních poměrů. 
RR požaduje pro eventuální poskytnutí doložit čestné prohlášení rodičů o příjmech, je 
požadována spoluúčast studenta. Mgr. Dočekalová připraví podklady o jakou částku by se 
jednalo. 
- Byl podán návrh na doplnění revizní komise o Mgr. Maternu – byl jednomyslně zvolen. 

 
 
Další setkání RR: termín a forma bude oznámena dle aktuální situace  
  
Zapsal: MVDr. P. Janovský dne 24.11.2020                     Za Radu rodičů: Ing A. Šindelář  


