
Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s. 
konané dne 5. 6. 2017 

 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr05062017_pl.pdf ….. 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Informace k výsledkům maturit 
3. Změna nebo doplnění knihkupce pro odměny pro studenty 
4. Žádosti o příspěvek 
5. Edison – výměnný program 

 
 
Průběh schůze:  

1. Předseda Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s. (dále jen SR) Ing. Pekárek (MP) zahájil 

schůzi a předložil návrh programu – návrh programu byl jednomyslně schválen.  

2. Paní ředitelka gymnázia seznámila SR s výsledky maturit. Ze strany členů SR nebyly vzneseny 

žádné námitky.  

3. Na základě připomínek studentů, kteří každoročně využívají dárkové šeky pro nákup knih u 

společnosti Kanzelsberger Kladno byl vznesen požadavek na možnost o rozšíření nabídky i o 

nového prodejce Neoluxor, který otevřel pobočku v Kladno Centrál. SR jednomyslně schválila 

návrh MP, že pro příští rok bude proveden pokus o rozšíření nabídky Neoluxor k současnému 

dodavateli Kanzelsberger. Konečné schválení bude provedeno na základě konkrétních 

nabídek, které budou předloženy v průběhu nového začátku školního roku 2017/18.  

4. Ekonomka SR paní Pekařová před schvalováním žádostí o příspěvky informovala, že stav 

pokladny k 5. 6. 2017 činí 44.377,-Kč a zůstatek na b/ú byl k uvedenému datu 255.639,25 Kč; 

SR k 5. 6.2017 neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti. Žádosti o příspěvky 

z prostředků SR: 

1.  L. Smyčková doprava krajské kolo soutěže Zlatý list 192,00 Kč 
2.  V. Doležel doprava+vstup workshop NTM seminář FYZ 485,00 Kč 
3.  J. Klibániová manipulační poplatek krajské kolo SOČ 900,00 Kč 
4.  R. Litmanová exkurze ŠKODA Ml. Boleslav 3 500,00 Kč 
5.  K. Linhartová exkurze Koněpruské jeskyně+sklárny Nižbor 2 700,00 Kč 
6.  V. Nedvědová vstupné Koněpruské jeskyně Ekologické kurzy 3 600,00 Kč 
7.  L. Smyčková doprava národní kolo Geologické olympiády 94,00 Kč 
8.  L. Smyčková doprava brigáda středisko AVES Čabárna 324,00 Kč 
9.  L. Smyčková účastnický popl. soustředění soutěže Zlatý list 7 000,00 Kč 
10.  M. Sojková doprava matematická soutěž MASO 456,00 Kč 
11.  B. Berdychová odměny soutěž kroužek Lukostřelba 162,00 Kč 
12.  L. Pelikánová doprava turnaj šachy 506,00 Kč 
13.  L. Pelikánová doprava soutěž Matematický náboj 506,00 Kč 



14. L. Pelikánová doprava Robosoutěž 135,00 Kč 
15. L. Pelikánová jízdné krajské kolo orientační běh 1 973,00 Kč 
16. L. Pelikánová certifikáty ECDL 680,00 Kč 
17. R. Litmanová seminář NJ Praha - královská cesta 700,00 Kč 
18. R. Litmanová seminář NJ Praha Letná - památky 20.století 2 100,00 Kč 
19. J. Tlustá doprava šestiboj všestrannosti 307,00 Kč 
20. H. Tučková doprava krajské kolo Eurorebus 738,00 Kč 
21. M. Pochmanová pronájem sálu představení dramatický kroužek 4 500,00 Kč 
22. Z. Vosátková kabeláž+mikrofony k ozvučení koncertů 20 000,00 Kč 
 

Celkem 51 558,00 Kč 

 

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo. Položka 22. byla schválena jako rámcová 
s tím, že konkrétní nákup bude proveden v průběhu září 2017 a celková cena bude vycházet 
z finální nabídky dodavatelů s tím, že jednotlivé položky budou nakoupeny dle nejlepší 
nabídky. Předpokladem je získání vyšší slevy od dodavatele kytary.cz, který doposud předložil 
nejlepší nabídku pro většinu položek.  

V rámci žádostí o příspěvky paní Vosátková poděkovala RR za pořízení pódia. Funguje velice 

dobře, několikrát bylo vyzkoušeno. Bohužel se však zjistilo, že během pořízení nevyšlo 

najevo, že pódium jako takové nemá zakrytou přední stranu a prozatím škola využila narychlo 

vytvořeného provizorního řešení pomocí krepového papíru, které není ideální ani z pohledu 

času na přípravu, tak taktéž i z pohledu rizika snadného odpadnutí během koncertů. RR 

schválila jednomyslně zakoupení originálního řešení během začátku příštího školního roku. 

Cenový rámec dle informací pí. Vosátkové činí cca 5.000 Kč. 

 

5. SR schválila, že pro následující rok bude podporovat program Edison. Jedná se především o 

příspěvek na bydlení cizojazyčných lektorů programu Edison pro případ, že se nenajde 

dostatečný počet rodičů, kteří ubytují lektory ve svých bytech nebo domech. SR nebyla 

obeznámena s konkrétním termínem, kdy bude program Edison uskutečněn v průběhu 

podzimu 2017. Vše bude upřesněno se zástupcem ředitele školy.  

 

6. Další schůze SR proběhne v pondělí 18. 9. 2017 v 17:30 hod ve sborovně školy.  Od 16.00 

hodin bude setkání maturantů a třídních profesorů k organizaci maturitních plesů 2018. 

Závěry schůze – shrnutí: 

a. SR přijalo informaci o výsledcích maturitních zkoušek. 

b. SR jednomyslně schválila doplnění nabídky knižního obchodu o Neoluxor.  
c. SR odsouhlasilo příspěvky v celkové výši 51 558,00 Kč 
d. SR schválila program Edison 
e. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven na 18. 9. 2017 17:30 hod ve 

sborovně školy  

Zapsal:            Správnost ověřila: 
Ing. Miroslav Pekárek  – předseda sdružení       M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru 


