Koncepce fungování Rady rodičů a návrhy změny v dosavadních
postupech a urgentní náležitosti

1. Redefinice důvodů existence RR a základní předpoklady fungování
2. Sumarizace současného stavu - popis situace, praktikovaných postupů a
rozhodovacích mechanismů
3. Návrhy na změny – základní principy organizace, kompetence, standardy řízení,
plánování a rozhodování, rozpočet a výdajové rámce, spolupráce se studenty a
školou
4. Maturitní plesy 5. Závěr – časový harmonogram projektu

RR je ustanovena proto, aby
a) zastupovala zájmy studentů a jejich rodičů, a to jak ve vztahu student – škola, tak
vůči třetím subjektům
b) zastřešovala právní vztahy související s aktivitami studentů tam, kde není účelné
nebo možné, aby uvedené zajistila škola
c) poskytovala právní, odborné a finanční zajištění studentů a podporovala účelné
využití dostupných zdrojů
d) podporovala studentskou činnost a rozvoj mimoškolních aktivit zaměřených na
komplexní rozvoj studentů a reprezentaci školy
Sumarizace stavu:
RR v současné době funguje na principu zvykových neformalizovaných pravidel. Je
primárně pojímána jako organizátor a gestor maturitního plesu tj. činnost je směřována
zejména na maturující ročníky. RR dosud neaplikuje elementární zásady rozpočtování a
většina finančních operací probíhá na hotovostní bázi. Komunikace mezi školou a rodiči
je na dobré úrovni ovšem mezi RR a studenty je nedostatečná. O účast na práci RR je
vcelku zájem, ale počet rodičů – zástupců tříd na setkáních je třeba zvýšit a spolupráci
dále zintenzivnit

Návrhy na změny
1. Jasné vymezení poslání RR
2. Zavedení formalizace (písemně) procesů pro základní činnosti RR
a. proces žádostí o příspěvky, jejich posuzování a schvalování
b. nastavení komunikačních pravidel RR-škola, RR studenti

c. Zavedení pravidel pro setkávání RR (termíny, program, zápisy)
3. Zavedení rozpočtování a převedení hotovostní operací na bezhotovostní
4. Zvýšení účasti studentů při rozhodování o výdajových kapitolách

Maturitní ples – viz rpozpočet

Závěry - cíle:
1. Operativní vyřešení plesů 2010 (organizační, finanční, právní)
2. Dokončení převzetí účetní agendy po předchozím vedení RR
3. Příprava finančního plánu a návrhu rozpočtových kapitol na rok 2010-11
4. Vytvoření písemných pravidel – standardů pro práci RR

