Zápis jednání výboru SRP Gymnázia Tišnov z.s. ,
Termín: 26.1.2021 – online (umožňují upravené stanovy)
Přítomní členové výboru SRP Gymnázia Tišnov, z.s. (viz. prezenční listina):
Dana Kytnerová
Jiří Veselý
Ing. Daniela Šumberová
PhDr. Barbora Holubová
Ing. Jan Pekař
Přizváni s hlasem poradním: třídní důvěrníci – volení zástupci tříd
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Úvod, prezence, program jednání
Informace o průběhu plenární schůze online a o volbách do výboru – shrnutí
Volby do Výboru SRP GT, z.s.
Účetní SRP GT, z.s.
Taneční, stužkovací ples
Podpořené aktivity
Další: informace o režimu školy, pozvání na DOD online
Shrnutí, závěr

ad1) Přivítání, prezenční listina – stažená, informace o seznamu bodů jednání, online jednání
ad)2 Plenární schůze proběhla online 14.-15.12.2020 – informace byly poslány třídním důvěrníkům,
byly dány na web školy. Připomenutí výsledků voleb (viz. zápis plenární schůze)
ad 3) Návrhy kandidátů, průběh voleb, výsledky. ŘŠ zajistí změnu v registru spolků.
Návrhy kandidátů: předseda D. Kytnerová, místopředseda D. Šumberová, hospodář J. Veselý
Průběh voleb: každý člen výboru nahlas vyřkl svou volbu, návrhy kandidátů byly jednohlasně přijaty
všemi členy výboru SRP Gymnázia Tišnov, z.s.
Námitky: žádné
Výsledek voleb:
Dana Kytnerová – předsedkyně C
Ing. Daniela Šumberová –místopředsedkyně SRP Gymnázia Tišnov, z.s.
Jiří Veselý – hospodář –SRP Gymnázia Tišnov, z.s.
ad 4) řešení zajištění účetní, návrh: paní Valentová, předložila návrh příkazní smlouvy – bude zajišťovat
účetnictví SRP Gymnázia Tišnov, z.s. za úplatu – schváleno výborem SRP Gymnázia Tišnov, z.s.
ad 5) taneční: informace podala ŘŠ: několikrát proběhlo jednání s paní Buryanovou, situace je
vzhledem k omezeními v souvislosti s COVID 19 velmi nejistá. Řešení finanční stránky – 3 realizované
lekce letošního školního roku, kurz nedokončen, návrh řešení do konce března. Termíny na další rok
předběžně zajištěny. Situace ohledně letošních tanečních kurzů bude opět řešena v březnu.
Stužkovací ples/večírek (letos – shrnutí domluvy – každá třída příspěvek max do 5000Kč), příští rok je
zamluven termín 4.2.2022.

ad5) škola děkuje za podporu soutěží, MDS. Městské dotace – zatím nežádáme. Nově: žádost Ing.
Horta na zakoupení cen za soutěž v IVT a programování.
Ad 7) Režim školy v době omezení, zpětná vazba – studentský parlament, další šetření. Rozprava o
průběhu distanční výuky – situace je složitá pro žáky i učitele. Problematická je délka času, který tráví
žáci u PC a množství úkolů od některých pedagogů. ŘŠ informovala o tom, že se škola snaží situaci
koordinovat, průběžně zjišťujeme zpětnou vazbu, problémy škola řeší (domluvou, na poradách a
pedagogických radách). Na druhé straně se situace od jarního distančního období zlepšila. Proběhne
další dotazníkové šetření ve vybraných třídách, situace bude i nadále sledována a vyhodnocována.
Zaznělo dále pozvání na DOD online 9.2.2021.

Ad 8) Na jednání tedy proběhlo zvolení nového výboru SREP GT, z.s. (viz zápis), proběhne cílené
dotazníkové šetření – průběh distanční výuky, bude řešen průběh letošních tanečních kurz. ŘŠ zajistí
úpravy v Registru spolků.
Budou svolávány schůzky vedení SRP s cílem sdělování si zkušeností. Schůzka proběhne během února
(téma: organizace tanečních, práce předsedy SRP – seznámení se s jeho náplní činnosti v praxi, řešení
finančních záležitostí SRP).

V Tišnově, 26.1.2021
Zapsal: PhDr. Barbora Holubová

předsedkyně SRP Gymnázia Tišnov, z.s.

