
Jednání KPGO 20.10.2014 
Přítomni: Markéta Popelková 2.R (členka předsednictva) 

Libor Šimonek 5.L (člen předsednictva) 
Lenka Weignerová 2.S 
Lubomír Kmoch 4.U (člen předsednictva – předseda) 
Alena Frýdlová 5.M  
Ondřej Zbytek za projekt Mlžná komora 

1. Absolvent GO O. Zbytek hovořil o projektu Mlžná komora, který začal v roce 2010 a na 
vybudování Mlžné komory bylo potřeba shromáždit 80 000 Kč, což se podařilo za 3 roky (10% 
poskytli rodiče studentů GO), KPGO podpořilo akci 15 000 Kč na stálou expozici v hale školy, 
stavba začala v lednu 2014. Slavnostního otevření se zúčastnili hned dva ministři současné vlády 
– Babiš a Chládek. Komora byla na žádost Akademie věd zapůjčena na výstavu 3.9. - 12. 10. 
2004.Nyní je zpět ve škole a denně je zapnuta  mezi 8 – 10:40 hod a 13 – 14:45 hod., naše 
gymnázium je jedinou střední školou v ČR, která takový exponát má. Komora je komcipována 
tak, aby byla využitelná pro studenty, hlavně na chemii, fyziku a informatiku. Na návrh ředitele 
školy by měla být přemístěna do speciální místnosti, místnost poskytne škola, stavební úpravy 
škola uhradí a studenti by vypracovali Projekt na automatizaci místnosti – odhadovaná cena cca 
20 000 Kč, o tuto podporu požádal KPGO – předsednictvo zastoupeno třemi přítomnými členy 
je PRO. 
Takto automatizovaná místnost by bezúdržbově měla vydržet cca 10 – 15 let. 
 

2.Webové stránky školy – nutno kontaktovat prof. Hálu, který stránky spravuje, a požádat ho o 
vkládání příspěvků KPGO. 
 

3. Příspěvky do KPGO – schváleno pro letošní rok 400 Kč, nutno vypracovat seznam akcí, které 
KPGO podpořilo v loňském roce a které hodlá podpořit letos, aby třídní důvěrnící mohli toto 
předložit rodičům a motivovat je k platbě – zajistí předseda. 
 

4. Senát školy – pracuje, vydává časopis Fridex, hodlá se zapojit do týdne poezie, uspořádat 
fotbalový turnaj, byla plánována Oslava výročí školy. 
Spojit síly KPGO a Senátu, projednat s ředitelem školy. 
 

5. Tiskárna – návrh na nákup tiskárny, která by byla ve škole veřejně přístupná studentům, zatím 
není jasné, kdo by se o přístroj staral, řešil údržbu.. 
Ve škole je kopírka, nutno poptat, jak je zajištěn její provoz a zda by nemohla též tisknout. 
 

6. KPGO bylo Občanské sdružení, dle nového Občanského zákoníku je Spolkem. Je třeba provést 
do tří let úpravu stanov. 
 

7. Školská rada – byly doplňující volby do Školské rady, dva noví členové (Ing. Škvařil + Ing. 
Dostál), oslovit celou radu s prosbou o vzájemné předávání si informací a případnou spolupráci – 
22.10.2014 v 17:30 jednání rady. 
 



8. Maturity, ples – letos opět 3 maturitní ročníky, již proběhlo úvodní jednání s Lucernou o 
pořádání plesu a jeho organizaci, ples bývá pořádán pod hlavičkou KPGO, vstupenky se 
prodávají přes Tiketpro.  Jak pořádají plesy jiné školy ??? 
 

9. Finance – na účtu je cca 60 000 Kč, v 2013/14 byly podpořeny následující akce: ples + 
maturity, Mlžná komora, podpora sportovních aktivit (např. florbal), podpora Senátu (např. 
basketbal), účast studentů na několika olympiádách. 
Plán - olympiády 5 000 Kč, Mlžná komora 20 000 Kč, ples + maturity 
 

10. Co chceme, návrhy – skřínky v šatnách, lavičky před školou, klubovna (hudební zkušebna), 
knihovna, hygiena, projednat s ředitelem školy. 
 
 

Zapsala Frýdlová 


