
Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s. 
konané dne 4. 11. 2019 

 
 
Přítomni: 
Viz. prezenční listina uvedená v příloze č. 1  
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Představení nových členů Rady. 
3. Samostatná žádost o poskytnutí příspěvku na zakoupení resuscitační figuríny.  
4. Seznámení rady o přípravách maturitního plesu. 
5. Informace o projektu Google a jeho průběhu / Coding with Kids 
6. Schvalování příspěvků 
7. Volná diskuze 
8. Závěr 

 
 
Průběh schůze:  

2. Rada byla seznámena s novými členy Rady a představili svoje vize.  
 

3. Před zahájením schvalování příspěvků, Rada umožnila paní profesorka Smyčkové přednést 
žádost o poskytnutí prostředků pro zakoupení resuscitační figuríny. Celková hodnota figuríny 
je cca 16.000 Kč s tím, že 10.000 Kč již škola má k dispozici z jiných zdrojů a hledá možnosti 
příspěvku od rady rodičů. Po představení, o čem figurína je, se nabídl přímo člen rady Stanislav 
Gaj o sponzorování a bude vše řešeno napřímo s vedením školy.   
 

4. Předseda SR seznámil členy rady o přípravách maturitních plesů. Oba plesy se postupně 
připravují. Byly vybráni klíčoví dodavatelé ze strany studentů s intenzivní koordinací 
s předsedou a hlavní ekonomkou rady. Studenti přijali doporučení a oba dva plesy budou 
zahájeny již v 19:00 a budou ukončeny ve 2:00. Na základě předběžného rozpočtu budou 
náklady na jeden ples okolo 250.000 Kč. Jedná se o cca 15% navýšení oproti minulému roku. 
Navýšení je způsobeno zvýšenými náklady na pronájem sálu, zvukové a světelné výbavy a vyšší 
kvality šerp, které si studenti mají zájem vybrat. Bylo dohodnuto se studenty, že v případě 
malého počtu prodaných vstupenek, budou zvýšené náklady oproti původního plánu 
doplaceny napřímo studenty. I s ohledem na navýšení rozpočtu se cena vstupenek navýšila na 
250 Kč (700ks) pro stání a 300 Kč (350ks) pro sezení. Celková hodnota všech vstupenek činí 
280.000 Kč. Při prodeji standardního počtu vstupenek (89%) bude rozpočet vyrovnaný a bude 
schopen uhradit i zmíněné navýšení nákladů.  
 

5. Členka rady Vendula Poláčková seznámila SR s průběhem projektu Coding with Kids v rámci 
grantu od Google. Zpětná vazba byla hodnocená jako pozitivní. Členové rady souhlasí ve 
spolupráci s vedením školy s udělením zvláštního poděkování paní profesorce Pelikánové za 
zdárné vedení a realizaci projektu.  
 



6. V rámci dalších bodů ředitelka školy a paní Vosátková předložili plán akcí spojených s oslavami 
30.letého výročí událostí z roku 1989.   
 

7. Schvalování příspěvků. Na návrh Ekonomky SR byly diskutovány tyto příspěvky: 

SCHVÁLENÉ PŘÍSPĚVKY 

DNE 4.11.2019 

  Jméno žadatele Název příspěvku Částka 

1. J.Tlustá Atletika - kraj.kolo Kolín - příspěvek na dopravu          4 887,00 Kč  

2. L. Smyčková 
Ekologická olympiáda – účastnický poplatek pro 3 
studentky (O7 Kašparová O6 Nevoralová, 3.A 
Čepelová) 

        1 200,00 Kč  

3. M. Šmejkalová Recitační soutěž – příspěvek na nákup cen         1 500,00 Kč  

4. D. Kadlecová Lyžařské kurzy – příspěvek na nákup cen (112 
studentů)         9 000,00 Kč  

5. Z. Vosátková Projektový den Totalita na vlastní kůži – příspěvek 
na dobovou výzdobu, občerstvení, doprava         5 000,00 Kč  

6. M. Kocálová Přednášky na téma 30.výročí Sametové revoluce – 
příspěvek na občerstvení         1 000,00 Kč  

7. Z. Manina Doplatek příspěvku – Broumovsko 1x100,- 
Holandsko 3x500,-         1 600,00 Kč  

8. M. Pochmanová Adaptační kurz 9/2019 - nákup odměn         1 931,00 Kč  

9. M. Pochmanová Veletrh vzdělávání 10/2019 - sladkosti pro žáky a 
zájemce o studium              60,00 Kč  

10. M. Pochmanová Divadelní klub – příspěvky na dopravu (1 
představení 1.500, -) 2x         3 000,00 Kč  

11. L. Smyčková Resuscitační figurína (10000,- sponzor), 
sponzorováno členem rady Stanislavem Gajem         6 000,00 Kč  

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

  Celkem        29 178,00 Kč  
 

Celková schválená výše: 85.896 Kč 

 
 



 
 
Závěry schůze – shrnutí 

a. SR schválila body programu zasedání. 
b. SR přijalo navýšení ceny lístků maturitních plesů na 250 Kč pro stání, 300 Kč pro sezení.  
c. SR přijalo informaci o přípravách maturitního plesu, projektu Google a oslavách 

30.letého výročí událostí roku 1989.    
d. SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 29.178,-- Kč. 

 

 
 
Termín další schůze byl zvolen na 16. 12. 2019 
   
  
Zapsal:            Správnost ověřila: 
Ing. Miroslav Pekárek  – předseda sdružení       L. Urminská – ekonomka sdružení a členka výboru 
  



Příloha č. 1: prezenční listina 

 
 


