
Zápis z jednání Klubu rodičů a příznivců Gymnázia Opatov 

ze dne 5. 11. 2014 

  

Program:  

1. Příspěvek na školní rok 2014-2015, platby příspěvků, informace o použití příspěvků za rok 2013-14 

2. Plánované akce a podpora ze strany klubu – studentský senát, olympiády, Mlžná komora, kulturní a 

sportovní akce, možnost zakoupení studentské tiskárny 

3. Organizace a příspěvek na konání maturitního a imatrikulačního plesu 

4. Volba člena předsednictva za pana Sedláčka 

5. Příprava nových stanov 

6. Diskuse a různé 

 

Přítomno:  zástupci tříd  1.G, 1.H, 2.S, 2.R, 3.P, 3.Q, 4.T, 4.U, 5.L, 5.M, 6.E, 7.D, 8.J, 8.K, 

    2.X, 3.V (viz prezenční listina přítomných) 

  Přítomno 16 zástupců – jednání je usnášeníschopné. 

   

 

K bodu 1. - Předseda KPGO (L. Kmoch) informoval o aktuálním stavu na běžném účtu ke dni     

5. 11. 2014 (71 435,-- Kč). 

  Číslo účtu, na který je možné příspěvky zasílat: 77750379/0800. 

 Bezhotovostní platby bez VS, v textu pro příjemce uvést jméno dítěte a třídu 

Roční příspěvek KPGO pro školní rok 2014-2015 byl navržen ve výši 400,-- Kč, u 

maturitních ročníků zůstane ve výši z roku 2013-2014, tj. 300,-- Kč.  

Platby příspěvku v případě, kdy do školy dochází sourozenci, platí vždy jen starší ze 

sourozenců.  

Schváleno všemi přítomnými hlasy. 

Předložena tabulka o použití příspěvků vybraných ve školním roce 2013-2014. 

Schváleno všemi přítomnými hlasy. 

 

K bodu 2. –  Aktivity studentského senátu – zvolen nový předseda Tomáš Tůma ze 7.C, vydáno 

úvodní číslo časopisu, plánuje uspořádat beachvolejbalový turnaj na jaře 2015 

s předpokládanými náklady na ceny 1 500,-- Kč. 

Požadovaná podpora včetně finanční schválena všemi hlasy. 

 

Podpora olympiád – KPGO bude i nadále podporovat odměňování úspěšných 

řešitelů olympiád na úrovni školních, městských i národních kol. 

 

Mlžná komora – poděkování ze strany studentů za podporu finanční i administrativní, 

kterou KPGO studentům, kteří zrealizovali projekt a instalaci mlžné komory, poskytlo. 

Připravuje se přesun Mlžné komory do upravené místnosti, která bude vhodnější pro 

využití tohoto projektu.  

Další plánované aktivity spojené s Mlžnou komorou – automatizace místnosti (on-line 

rezervace, automatické zapínání a vypínání, kamerový systém, zabezpečení přístupu 

prostřednictvím čipového systému). 

Předpokládané náklady na realizaci 25 000,-- Kč. 

Další rozvoj Mlžné komory – možnost účastnit se navazujících projektů pro ostatní 

studenty GO. 

Mlžná komora byla vystavena při příležitosti 50. výročí CERN na půdě AV ČR, 

vysoká návštěvnost školních skupin, dobrá propagace školy. 

Podpora Mlžné komory schválena všemi hlasy. 

 

Kulturní a sportovní akce – týden poezie, sportovní utkání. KPGO přislíbilo podílet 

se na financování těchto akcí, rozhodování o přiznání podpory přeneseno na 

předsednictvo, a to vzhledem k tomu, že se jedná o menší finanční částky do 3 000,-- 

Kč na akci. 

Schváleno všemi hlasy. 



 

Zakoupení tiskárny – od žáků vyšel požadavek na zakoupení tiskárny přístupné 

studentům, úhrada za použití čipovou kartou nebo korunovým automatem. Vedení 

školy prověřuje tuto možnost. 

 

Studenti požadovali možnost přístupu k mikrovlnné troubě a varné konvici. Z důvodu 

BOZP není možné tyto přístroje studentům poskytnout. 

  

K bodu 3. - Předseda KPGO předložil návrh smlouvy na podnájem Lucerny. Návrh smlouvy je 

stejný jako v předcházejících letech. KPGO pověřilo předsedu L. Kmocha podpisem 

této smlouvy tak, aby se mohl uskutečnit maturitní a imatrikulační ples v plánovaném 

termínu 12. 1. 2015. 

  KPGO se rozhodlo poskytnout příspěvek na konání maturitního a imatrikulačního 

plesu do výše 35 000,-- Kč.  

 Schváleno všemi hlasy.  

 

K bodu 4. -  Za pana Sedláčka, který ukončil svou činnost v předsednictvu KPGO, byla navržena 

paní Lenka Weignerová, zástupce třídy 2.S. 

 Schváleno všemi hlasy. 

 

K bodu 5. - Příprava nových stanov – dle nového Občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014 je 

zapotřebí do tří let provést změnu stanov a transformaci KPGO na spolek. Na přípravě 

této změny bude i nadále pracovat předseda KPGO a předsednictvo.  

  

K bodu 6. - Ředitel školy informoval o plánovaných investičních akcích (úprava malého hřiště: 

zajišťuje GO dle finančních možností, oprava velkého hřiště: zajišťuje MHMP). 

  

 Stížnosti studentů i rodičů na stravování – ředitel školy projedná s vedením ŠJ. 

Stížnosti jsou zejména na studená jídle před koncem výdejní doby: Studenti, kteří 

z důvodů výuky přicházejí před koncem výdejní doby, jsou „popoháněni“, aby jedli 

rychle, že se bude zavírat apod. 

 

Vyjádření ředitele školy k činnosti KPGO – zvýšená aktivita KPGO je školou kladně 

přijímána.  

 

 

 

Zapsala: M. Lauerová 


