
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 3. 10. 2011 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr031011_pl.jpg 

Program schůze: 

1. Předložení návrhu programu 

2. Přivítání za zástupců studentů nových tříd 

3. Maturitní plesy 2012 

a) Informace o diskuzi se studenty maturujících ročníků 

b) Časový harmonogram přípravy plesů 

c) Rozhodnutí o výši vstupného na maturitní plesy 

4. Stav na účtech a pohledávky a závazky RR 

5. Informace o výši a výběru příspěvků od rodičů na RR 

6. Informace ke zprávě o činnosti RR za období 2010-11 

7. Informace o provedení změny peněžního ústavu 

8. Předložení informace o nabídce společnosti Robinco na novou kopírku 

9. Předložení příspěvků ke schválení 

10. Různé – diskuse 

 Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a zástupce studentů a předložil ke schválení 
program schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 

2. Ing. Quant přivítal nové členy RR a poděkoval za účast na dosavadní práci RR také zástupcům 
z ostatních tříd. 

3. Maturitní plesy 2012 
a) RR byla informována paní Pekařovou, Ing. Hammerbauerem a Ing. Quantem o 

výsledku jednání se zástupci studentů maturitních tříd a třídních profesorů, kdy 

vzhledem na nemožnost dohody mezi studenty, byl losem přiřazen dvojicím 

maturitních tříd termín konání plesu a to tak, že maturitní ples třídy 08 a 4C proběhne 

v lednovém a maturitní ples třídy 4A a 4B v únorovém termínu. Dále byla RR 

informována o dohodnutém termínu následujícího setkání se studenty a to v pondělí 

24. 10. 2011 v 17h ve sborovně školy 

b) Do setkání 24. 10. 2011 budou mít všechny maturitní třídy závazně domluvenou a 

potvrzenou účast pro hudbu na hlavní sál na svůj maturitní ples; pokud se tak nestane 

rozhodnou o hudbě zástupci RR, dále si studenti nezávazně předjednají moderátora 

pro hlavní sál a hudbu nebo DJ pro malý sál. Studenti do tohoto termínu rovněž 

rozhodnou tematické zaměření plesu, aby bylo možno začít pracovat na pozvánkách, 

vstupenkách výzdobě atd. 

c) RR na základě zkušenosti z předchozích plesů diskutovala o výše vstupného na 

maturitní plesy a na základě hlasování, rozhodla o zachování výše vstupného 

k sezení ve výši 250,- Kč (schváleno jednomyslně) a změně výše vstupného k stání 

na 210,- Kč (schváleno 12 hlasy z 19 přítomných). 

Cena jedné vstupenky ke stání pro každý jednotlivý ples 2012 činí 210,- Kč a cena jedné vstupenky 
k sezení činí 250,- Kč. 

 

4. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a 
pohledávkami - stav na běžném účtu k 30. 9. 2011 činil 324.056,16 Kč, stav pokladny k témuž dni 
byl 71.188,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. 
 



5. RR jednomyslně potvrdila své rozhodnutí z roku 2010, že úhrada příspěvku RR je stanovena jako 
platba za každého studenta navštěvujícího Gymnázium Kladno a nikoli na rodinu; tedy při 
větším počtu studentů z jedné rodiny bude příspěvek uhrazen za každého ze studentů! Stejně, 
jak tomu je v případě úhrad z rozpočtu RR, kdy v případě sourozenců RR přispívá každému 
zvlášť. Pro období školního roku 2011 až 2012 byla potvrzena výše ročního příspěvku na 
studenta 500,- Kč. 

 

6. Ing. Hammerbauer přednesl zprávu o fungování RR v uplynulém období; zpráva bude do příštího 
setkání RR doplněna o finanční část a po diskuzi v RR zveřejněna na webu RR. (zodpovídá Ing. 
Quant) 

 

7. Paní Pekařová informovala o provedení úkolu z června 2011, a sice od října 2011 byl účet RR 
převeden z KB a.s. do ČS a.s. 

 

8. Ing. Quant informoval o nabídce společnosti Robinco, která po jednání v proběhu r. 2010 a 2011 
předložila novou nabídku na realizaci dalšího kopírovacího stroje po již splaceném 6 let starém 
stroji. Nabídka byla posouzena jako atraktivní a Ing. Quant byl pověřen dalším setkání o možných 
alternativách jejího přijetí. Na příštím setkání Ing. Quant předloží finální verzi nabídky 
s doporučením o přijetí nebo odmítnutí k rozhodnutí RR.  

  
9. Schválené příspěvky z rozpočtu RR: 

a) Na základě finančního plánu pro období 2011 až 2012 RR zvýšila rozpočtovaný 
příspěvek na každý ples Gymnázia Kladno konaný v roce 2012 o 6.000,- Kč. 

b) prof. Berdychová - Indiánská stezka………………… příspěvek  5.392,- Kč 
c) prof. Pelikánová – soutěž FYZIO ………………. …… příspěvek     300,- Kč 
d) prof. Litmanová – poznávací zájezd Německo… …… příspěvek  3.900,- Kč 
e) st. Hájková 4.A. – EUROPAHAUS…………….. …… příspěvek  2.000,- Kč 
f) st. Gligičová 4.A. – EUROPAHAUS…………….. …… příspěvek  2.000,- Kč 
g) prof. Litmanová – přednáška meziválečná literatura.. příspěvek  2.800,- Kč 
h) prof. Nedvědová – permanentka ZOO……………… příspěvek  3.500,- Kč 
i) prof. Humlová – jazykový kurz 4. ročníky………….. příspěvek  2.000,- Kč 
j) prof. Absolonová – odb. soustředění st. Edr O8…… příspěvek  2.000,- Kč 
k) prof. Smyčková – odb. soustředění st. Trojanová O8 příspěvek  2.000,- Kč 
l) prof. Hrazdírová – výměnný pobyt Belgie………….. příspěvek 10.000,- Kč 

 

Celkem byly schváleny příspěvky ve 35.892,- Kč. 

Žádost o souhrnný příspěvek na vybavení tělocvičny ve výši 43 tisíc Kč (včetně žádosti o nákup 
vybavení bosu) RR odložila na další setkání rady s tím, že s ohledem na výši a rozsah požadovaného 
příspěvku je třeba osobní účast předkladatele – profesora TV k rozhodnutí o účelnosti vynaložených 
prostředků. – s ředitelkou Gymnázia zajistí Ing. Quant  

 

10. Diskuze - Různé 
 
Termín další schůze RR byl domluven na 31. 10. 2011 v 18:00 ve sborovně školy 
 
 
Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. RR vzala na vědomí informaci o tom, že maturitní ples tříd 08A a 4C proběhne v lednovém a 
maturitní ples tříd 4A a 4B v únorovém termínu. Dále byla RR informována o dohodnutém 
termínu následujícího setkání se studenty a to v pondělí 24. 10. 2011 v 17h ve sborovně 
školy 
 

B. RR rozhodla o výši vstupného na maturitní plesy 2012: Cena jedné vstupenky ke stání pro 
každý jednotlivý ples 2012 činí 210,- Kč a cena jedné vstupenky k sezení činí 250,- Kč. 



C. RR rozhodla, že pro období školního roku 2011 až 2012 zůstává výše ročního příspěvku na 
studenta 500,- Kč. 
 

D. Ing. Hammerbauer a Ing. Quant do příštího zasedání RR připraví souhrnnou zprávu o činnosti 
RR za období 2010-2011. 

 
E. Ing. Quant domluví finální verzi nabídky od společnosti Robinco a předloží ji na dalším setkání 

RR  
 

F. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 35.892,- Kč 
 

G. Ing. Quant po domluvě s ředitelkou školy zajistí účast zástupce profesorů TV k projednání 
žádosti o souhrnný příspěvek na TV   
 

H. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 31. 10. 2011 v 18:00 ve 
sborovně školy 

 
 
Zapsal: 
Ing. Martin Quant – jednatel 
 
Správnost ověřili: 
Ing. Petr Hammerbauer – jednatel a Martina Pekařová – ekonom 

 


