
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 

konané dne 3.11.2014 

 

 

 

Přítomni: 

Viz prezenční listina: rr03112014_pl.pdf 

 

Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu 

2. Informace k maturitním plesům 2015  

3. Schválení příspěvků 

4. Stavy na účtech, pokladna, P/Z 

5. Různé a termín další schůze  

 

Průběh schůze:  

 

1. Schůzi zahájil předseda ing. Quant, přivítal přítomné rodiče a předložil ke schválení program 

schůze RR -  program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 

 

2. K bodu 2. programu.  Ekonomka RR paní Pekařová informovala o další schůzce s maturanty, 

která proběhla před dnešním jednáním RR. Studenti ročníků O8 a IV. C  mají podstatnou část 

věcí na ples již zajištěnou. Studenti IV. A a IV. B také postupují v jednáních. Zatím se nevyskytl 

žádný zásadní problém. 

 

3. K bodu 3. programu.  Konstatuje se, že prof. Berdychová poděkovala RR za příspěvek a zakrytí 

doskočiště a jiné potřeby na TV.  Ing. Quant informoval o stavu pořizování nových potřeb na 

lukostřelbu.   

RR dnešního dne, odsouhlasila jednomyslně poskytnutí těchto příspěvků: 

1) prof. Pochmanová – výzdoba+naladění klavíru vánoční koncert  5 000,- Kč 

2) prof. Pochmanová – představení dramatický kroužek    6 000,- Kč 

3) prof. Berdychová –  lyž. kurz 1.A + 1.C+O5     3 000,- Kč 

lyž. kurz 1. B + O3     3 000,- Kč 

4) prof. Berdychová – doprava fotbalový turnaj        381,- Kč 

5) prof. Pečonka- doprava národní kolo fotbal        820,- Kč 

6) prof. Pečonka – doprava atletické závody finále    4 692,- Kč  

7) prof. Berdychová  – doprava atletické závody krajské kolo   3 388,- Kč 

8) prof. Berdychová  – doprava přespolní běh krajské kolo   2 299,- Kč 

9) prof. Berdychová  – doprava stolní tenis krajské finále   3 388,- Kč 

10) prof. Nedvědová – botanický kurz Jiří Mach, 3. C       440,- Kč 

11) prof. Minaříková – rolety ředitelna + kancelář zástupce                                 35 730,- Kč  

 

RR odsouhlasila poskytnutí příspěvků v celkové výši 68 138,- Kč.    

 

4. K bodu 4. programu. Ekonomka RR informovala o stavu finančních prostředků v pokladně 

k 31. 10. 2014 – celkem 44 951,- Kč, na účtu pak celkem 348 338,14 Kč.  

 

5. K bodu 5. programu. Termín dalšího jednání RR je stanoven na 15. prosince 2014, v 17.15 

hod ve sborovně školy a od 16.15 hod opět setkání s maturanty.  

 

 

6. Závěry schůze – shrnutí: 



 

A. Rada přijala na vědomí informaci o průběhu příprav plesů a termínů v roce 2015.  

 

B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 68 138,- Kč.  

 

C. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 15. prosince  2014 

v 17:15 hod ve sborovně školy.  

 

 

 

 

 

Zapsala: 

JUDr. Iva Kunz Duchoňová – člen RR 

 

Správnost ověřili: 

Ing. Martin Quant – předseda RR 

Martina Pekařová – ekonom RR 

 

 

 

 

 


