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Zápis z jednání Rady rodičů Gymnázia Žďár nad Sázavou 
konaného dne: 3.5.2022 

 
 
Přítomni:  

Ing. Antonín Šindelář, Ing. Miroslav Veselý, Ing. Jitka Pavlisová, Ing. Marcela Filipenská, 

Lenka Hanslová, Eva Havránková, Ing. František Porubský, MUDr. Irena Hladká, Ing. Jan 

Danihel, Ing. Věra Mokříšová, Helena Krejčí, MUDr. Jiří Hrdina, Ing Zuzana Braunová 

 

Za gymnázium:  

Mgr. Lenka Dočekalová 

 

Omluveni:  

Mgr. Zdeněk Materna, Ing. Martin Svatoň, Ing. Petr Přibyl, Ing. Roman Poul 

 

Program: 

1. Zhodnocení plesu  

2. Informace z třídních schůzek 

3. Různé 

                           

Ad 1) Zhodnocení plesu 

- U stolu místenky na židli – požadavek – pokud by bylo promítání, nemusíme řešit 
- Možnost promítnout na LCD televizi, co se děje na podiu – plátno tam je, nutné 

zajistit kameru statickou a dynamickou – kontaktovat DK, kontaktovat 
kameramana 

- Nepodařilo se vyklidit šatnu maturantů 
- Zvýšení ceny lístku do tomboly – OK 
- Obálky na čísla by měli být stejné pro příště, odpadkový koš k tombole na 

prázdné obálky 
- Velká fronta na pivo 
- Míchané nápoje měli v 21:30 vyprodáno 
- Do šatny pořadatelů – kelímky, tácky, papírové utěrky 
- Na vstupenku na ples – vstup pouze ve společenském obleku 
- Zjistit možnost nájmu sálu i ve čtvrtek večer – kvůli výzdobě 
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Ad 2) Informace z třídních schůzek 

- Požadavek – aby byl vidět průměr celé třídy na Bakalářích – zjistit nejdřív na 
bakalářích, jestli to jde 

- Požadavek – aby voda v jídelně nebyla nahrazována mlékem – řeší se 
- Požadavek – poznatky ze studia na zahraniční škole po skončení studia na 

gymnáziu – předat na Lukáše Bořila 
- Požadavek – zeměpis Mgr. Veselský – málo poznámek ke zkoušení – není se 

z čeho učit – šel e-mail na rodiče, s dětmi probráno 
- Dotaz – proč výlety pouze v Kraji Vysočina – cestovní příkaz pro učitele jde 

z provozu školy, bylo to pouze doporučení ze strany vedení školy – třídy, jak se 
domluvili, mají volnost 

- Dotaz – výběry peněz na hory – proč jsou pouze v hotovosti a nejde přes školní 
účet – problém u pokladníků škol – není to ideální stav – jak možno změnit? Není 
stav řešení zatím, ale chtěli bychom to 

 
Ad 3)   Upřesnění rozpočtu 

- Rozpočet plesu – vyšla optimistická varianta 
- RR souhlasí s proplacením příspěvků v původně navržené výši 318.500 Kč– Pro 10, 

Proti 0, Zdržel se 3 
- Protažení možnosti proplacení příspěvků RR pro Gymnázium do 30.9. - Pro 10, 

Proti 0, Zdržel se 3 
 
Studenti nominovaní na Cenu RR a Cenu nadace 

- 3000,- Kč na každého studenta – Pro 9, Proti 0, Zdržel se 4 
- 4000,- Kč na třídu – Pro 9, Proti 0, Zdržel se 4 

 
Výjezdní zasedání 

- pravděpodobně restaurace Ingot – 17.6. od 18:00 
 
Odcházející členové 

- 4 členům končí maturant, 3 zůstávají, mají další děti na gymnáziu, 1 člen končí -  
Pro 8, Proti 0, Zdržel se 5 
 

 

Další setkání členů RR je pravděpodobně v pátek 17.6.2022 v 18:00 v restauraci Ingot.  

  

 

 

Zapsala: Ing. M. Veselý dne 3.5.2022                                     Za Radu rodičů: Ing. A. Šindelář  


