
Zápis z jednání Klubu rodičů a příznivců Gymnázia Opatov 

ze dne 25. 2. 2014 

 

Program:  

1. Informace o převzetí dokumentace od bývalé předsedkyně KPGO 

2. Informace o konání maturitního plesu 

3. Informace o výběru příspěvků 

4. Upomínkové předměty pro absolventy 

5. Informace o studentském senátu a možnosti spolupráce k KPGO 

6. Oslava 20. výročí školy 

7. Různé 

 

Přítomno:  zástupci tříd 1. S, 1.R, 2. P, 3. U,  6. D, 7. J 

  jako host Vágner Marek, předseda studentského senátu 

    Průšová Dominika, plesový výbor 

 

K bodu 1. - Předseda KPGO (L. Kmoch) informoval o převzetí dokumentace od bývalé 

předsedkyně KPGO a tyto dokumenty byly předány hospodářce (M. Lauerové) ke 

zpracování a evidenci. Byl zřízen podpisový vzor a dispoziční právo k účtu KPGO 

bylo převedeno na předsedu. 

 

K bodu 2. –  Smlouvu s firmou FAN TOM na pronájem sálu Lucerna podepsal předseda KPGO. Ke 

dni jednání bylo provedeno následující vyúčtování  

  Pronájem sálu   278 389,-- Kč 

  Tisk programu      3 054,-- Kč 

 Výdaje celkem  282 413,-- Kč 

 

 Vybráno na zálohách za lístky  224 201,-- Kč 

  Vybráno za prodej lístků   25 447,75 Kč 

 Příjmy celkem    249 648,75 Kč  

 

 Rozdíl Příjmy – Výdaje  - 32 764,-- Kč po zaokrouhlení 

 Nedostatek finančních prostředků k pokrytí nákladů plesu bude krýt příspěvkem 

KPGO ze svých příjmů.  

 

K bodu 3. -  Ve školním roce 2013/2014 se zhoršil výběr příspěvků ze strany rodičů.  

 Vybráno bylo v rámci třídních schůzek 59 600,-- Kč (vloženo na účet KPGO) 

 Vloženo rodiči na účet KPGO přímo 2 100,-- Kč. 

 Celkem vybráno 61 700,-- Kč. 

 Podle informací zástupců tříd jsou vybrané příspěvky ještě u třídních učitelů a 

sekretářky školy, příp. zástupců. Předseda bude kontaktovat vedení školy, domluví se 

na vyzvednutí příspěvků a tyto složí na účet KPGO.  

 Snahou bude motivovat rozvojem činnosti KPGO rodiče k lepšímu výběru příspěvků. 

 Pokud by nedošlo ke zlepšení nynějšího takřka nulového výběru příspěvků 

v maturitních třídách, nebyl by poskytnut ve šk. roce 2013/2014 příspěvek na konání 

maturit.  

 

K bodu 4. - Studenti navrhnou vhodné upomínkové předměty pro budoucí absolventy a předloží 

tyto návrhy k posouzení KPGO vzhledem k tomu, že každoročně KPGO přispívá na 

tyto předměty. Zapojí se i studentský senát. 

 

K bodu 5. - Podpora činnosti nově vzniklého studentského senátu. KPGO podpoří aktivity 

studentského senátu tak, aby bylo možné rozvíjet jeho činnost, a to i při jednáních 

s vedením školy. Studentský senát bude apelovat na žáky, aby podpořil výběr 

příspěvků od rodičů, protože tyto budou moci být zpětně použity na podporu jeho 



aktivit.  

Bylo schváleno podpořit florbalový turnaj částkou cca 4 500,-- Kč, dále basketbalový 

turnaj částkou mezi 1 000,-- až 2 000,-- Kč. 

 Předseda bude také jednat s vedením školy o možnosti vytvoření prostoru pro zájmové 

aktivity studentů (požadavek na možnost hudební zkušebny) a komunikačních prostor 

(místnosti) pro studenty, které by byly vhodné k použití během volných hodin. 

 

K bodu 6. - Studentský senát předpokládá uspořádat oslavu 20. výročí školy. Předseda bude 

kontaktovat vedení školy a nabídne pomoc KPGO při pořádání případných oslav. 

 

K bodu 7. -  Náměty rodičů 

  řešení skříněk, kde je nedostatečný prostor pro odkládání věcí, zejména v zimě 

nebo pokud dítě musí do školy nosit hudební nástroj (po vyučování odchází přímo 

na hudební vyučování) 

 Vybavení jazykové učebny s možností náslechů do sluchátek. Pokud je náslech 

pouze z magnetofonu, není v celé třídě dobře rozumět. Tato dovednost je součástí 

státní maturitní zkoušky z jazyka. 

 

Náměty KPGO 

 možnost ucházet se o grant jako neziskové sdružení, např. v rámci protidrogové 

prevence, rozvoje sportu apod.;  

 v rámci jednání školské rady informovat KPGO o možnostech pro nezisková 

sdružení; 

 prověřit podporu v rámci MČ Praha 11. 

  

 

Zapsala: M. Lauerová 


