
Zápis ze schůze Sdružení rodičů 
při Gymnáziu Kladno z.s. 

konané dne 6. 6. 2016 

 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr21032016_pl.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Příspěvky tiskárna  
3. Informace o  stavech fin. prostředků na účtech a v pokladně Sdružení rodičů (dále SR) 
4. Žádosti o příspěvek 
5. Diskuze a termín další schůze  

 
Průběh schůze:  
 

1. Předseda SR Ing. Quant zahájil schůzi a předložil návrh programu – Návrh byl jednomyslně 

schválen. 

2. Prof. Pelikánová navázala na diskuzi z minulé schůze SR o způsobu financování tisku ve škole 
pro studenty. Návrh na paušální úhradu ve výši 1.500,- Kč škole na uvedené náklady byl 
jednomyslně schválen s tím, že první měsíc nového školního roku bude zkušební a podle 
zájmu se případně upraví konečná výše příspěvku SR.    

3. Ekonomka SR paní Pekařová informovala, že stav pokladny k 3. 6. 2016 činil 49 220 Kč a 
zůstatek na b/ú 311.107,26 Kč. Paní Pekařová dále informovala o úspěšnosti výběru 
prostředků na příspěvcích do SR – v letošním roce přesáhla 95%.    

4. Žádosti o příspěvky z prostředků SR (ostatní): 

1) Prof. Smyčková – soutěž Zlatý list – Krajské a národní kolo  8 853,- Kč 

2) Prof. Manina – Kulturní zájezd Č. Krumlov    2.800,- Kč 

3) Prof. Smyčková – kroužek Sovy      5.000,- Kč 

4) Prof. Linhartová – zeměpisná exkurse „Koněprusy-Nižbor“  2.500,- Kč 

5) Prof. Nedvědová – Ekokurz 1. ročníky    1.700,- Kč  

Celkem                       20.853,- Kč 

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo. 



 

5. Ředitelka školy informovala SR o průběhu a výsledcích maturit 2016 a přijímacích řízeních. 

Další schůze SR proběhne v pondělí 19. 9. 2016 17:30 ve sborovně školy. 

Závěry schůze – shrnutí: 

a. SR přijalo informaci o celkové vybrané částce za roční příspěvky a procentní hodnotě  

b. SR odsouhlasilo příspěvky v celkové výši 22.353,- Kč 
c. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; byl stanoven na 19. září 2016 v 17:30 ve 

sborovně školy 

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


