
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 7. 2. 2011 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr070211_pl.pdf 

Program schůze: 

1. Předložení návrhu programu 
2. Maturitní plesy 2011 

a. Informace a průběhu lednového plesu + předběžné vyúčtování 
b. Mimořádná odměna pro najatou agenturu na pořadatelskou službu 
c. Stav příprav na únorový ples 

3. Stav na účtech a pohledávky a závazky 
4. Informace o výběru příspěvků na rok 2010-11 
5. Návrh na změnu peněžního ústavu spravujícího účty RR 
6. Projednání nových žádostí o příspěvek RR 
7. 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. Maturitní plesy 2011: 
 
a) RR byla informována o průběhu lednového maturitního plesu: 
 
Maturitní ples se uskutečnil dle plánu a rozpočtu s tím, že došlo k jediné mimořádné události, a sice 
poškození pisoáru na pánském záchodě a drobné škodě (ulomená termoregulační hlavice topení). 
Podrobné vyčíslení vzniklé škody bude sděleno provozovatelem Kulturního domu. Předběžné 
vyúčtování nicméně (bez výše uvedených dodatečných nákladů) indikuje dosažený výtěžek plesu 
kolem 40 000,- Kč 
 
b) Zároveň je třeba zdůraznit, že pořadatelská agentura, kterou si RR najala, odvedla velmi dobrou 
práci, neboť v porovnání s uplynulým rokem se díky řádné činnosti této služby zejména u vchodu do 
KD, zvýšil příjem z prodaných vstupenek o cca 20 %, což v příjmech představuje rozdíl přibližně 
45 000,- Kč. Z uvedeného důvodu byl ekonomkou RR pí Pekařovou předložen návrh na vyplacení 
mimořádné odměny pro tuto agenturu ve výši 1 500,- Kč za ples. 
 
Předložený návrh byl jednomyslně přijat 
 
c) Přípravy na únorový ples jsou dokončeny s výjimkou moderátora, který nepotvrdil účast, a proto 
probíhá intenzivní jednání o zajištění náhrady. Studenti do středy 9. 2. 2011 musí sami zajistit náhradu 
nebo moderátora zařídí RR. 
 
3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho závazky a 
pohledávkami - stav účtu k 4. 2. 2011 činí 446.751,- Kč a stav pokladny je ke stejnému datu 58.595,- 
Kč. RR registruje závazky k OSA za lednový ples (předpoklad 20 000,- Kč). RR neeviduje žádné 
pohledávky po splatnosti. 
 
 
4. Výběr a organizace výběru příspěvků na činnost RR 
 
Paní Pekařová předložila závěrečnou informaci o výběru příspěvků na rok 2010-11; uvedená 
informace bude zveřejněna na internetové stránce RR. RR, vzhledem k příkladnému výběru příspěvků 
u maturitních tříd 4.A, 4.B. a 4.C (všechny třídy přesáhly 90% hranici a 4.B doplatila i 100 % 



chybějících příspěvků z roku 2009/10), projednala návrh na mimořádný příspěvek pro uvedené třídy 
ve výši 2.000,- Kč pro každou. 
 
 Předložený návrh byl přijat většinou hlasů 
 
5. Ing. Quant se vrátil ke sponzorskému daru České spořitelny a.s. na ples gymnázia, a znovu otevřel 
debatu o změně peněžního ústavu RR. Ing. Hammerbauer bude kontaktovat stávající ústav (KB) a do 
příštího setkání RR projedná možnost sponzoringu i od této banky.  O uvedené téma bude znovu 
probráno na příštím setkání RR. 
 
6. RR projednaly následující příspěvky z rozpočtu RR: 
 

a) Příspěvek na jízdné turnaj v šachu     343,- Kč prof. Beran 

b) Příspěvek na lyžařský kurs Rakousko   3.000,- Kč prof. Beran 

c) Příspěvek na zápisné soutěž „Souboj čtenářů“ 3.800,- Kč  prof. Pochmanová 

 

Uvolnění prostředků na uvedené příspěvky v celkové výši 7.143,- Kč RR jednomyslně odsouhlasila. 

 
7. Různé - diskuze.   
 
 
Termín další schůze RR byl domluven na 4. 4. 2011 v 18:00 ve sborovně školy 
 
 
 
Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. Plesy:  
1. RR vzala na vědomí informaci o průběhu lednového lesu 
2. RR jednomyslně odsouhlasila odměnu ve výši 1.500,- Kč za každý ples pro 

pořadatelskou agenturu 
3. Do středy 9. 2. 2011 musí být studenty zajištěn moderátor na druhý ples, pokud tak 

nebude učiněno, RR zajistí moderátora sama. 
 

B. RR přijala informaci o výběru příspěvků za rok 2010/11, souhlasila s jejím zveřejněním na 
webu RR a zároveň udělila odměnu pro třídy 4.A, 4.B a 4.C ve výši 2.000 Kč pro každou třídu.    
 

C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 7.143,- Kč 
 

D. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 4. 4. 2011 v 18:00 ve 
sborovně školy 

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

 


