
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 8. 11. 2010 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr081110_pl.pdf 

Program schůze: 

1. Předložení návrhu programu 

2. Maturitní plesy 2011 

a) Stav příprav 

b) Cena vstupenek a množství vstupenek zdarma na studenta maturitní třídy 

c) Informace o jednání s představiteli KD Kladno 

3. Stav na účtech a pohledávky a závazky 

4. Zpráva o činnosti RR v uplynulém školním roce 2009/2010 

5. Rozpočet pro školní rok 2010/2011 – číselná projekce 

6. Organizace výběru příspěvků a informace pro rodiče 

7. Projednání nových žádostí o příspěvek 

8. 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 stavu příprav: 
 
„Lednový“ ples tříd O8A a 4C – hotov návrh vstupenek a 12. 11. 2010 bude hotov návrh pozvánky, 
tak, aby bylo možné zadat tisk; zajištěna hudba pro velký sál a předjednána hudba pro malý sál, 
moderátor bude zajištěn do 19. 11. 2010, požadavky na výzdobu, květiny atd. budou RR studenty 
předloženy do konce listopadu. 
 
„Únorový“ ples tříd 4A a 4B – hotov návrh vstupenek a v průběhu listopadu bude dokončen návrh 
pozvánky; zajištěna hudba pro velký a malý sál a domluven moderátor; požadavky na výzdobu, 
květiny atd. budou RR studenty předloženy do konce listopadu s tím, že v případě zvláštních 
požadavků se studenti za účasti RR setkají se zástupci KD Kladno a zjistí technické možnosti KD. 
 
b) RR projednala změnu ceny vstupenek a následně proběhlo opakované hlasovaní o změně ceny 
vstupenek a výsledná domluva schválená většinou hlasů zní: 
 
Cena jedné vstupenky ke stání pro oba plesy 2011 činí 190,- Kč a cena jedné vstupenky k sezení činí 
250,- Kč. 
 
Každý student maturitní třídy má nárok na jednu vstupenku ke stání zdarma na maturitní ples své 
třídy. 
 
c) Ing. Hammerbauer informoval o jednání se zástupci KD Kladno a o termínech placení záloh za oba 
plesy – zálohy ve výši 40 000 Kč budou splatné v listopadu resp. prosinci 2010 a doplatky vždy 
v týdnu konaní daného maturitního plesu. 
 
3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho závazky a 
pohledávkami - stav účtu k 8. 11. 2010 je 236.514,39 Kč a stav pokladny je ke stejnému datu 19.470,- 
Kč. RR registruje závazky ke KD Kladno splatné v 2010 ve výši 80 000 Kč. RR neeviduje žádné 
pohledávky po splatnosti. 



 
4. Ing. Hammerbauer přednesl Zprávu o fungování RR od října 2009, kdy se své úlohy ujalo nové 

vedení RR do konce září 2010. Zpráva bude od 11. 11. 2010 dostupná jako příloha k zápisu a rovněž 

hlavní části webu RR v souboru rr_ZPRAVA_2010.pdf. Ing. Quant přednesl finanční část Zprávy za 

stejné období a konstatoval, že RR ke dnešnímu dni vytvořila přebytkovou rezervu ve výši 99 077,69 

Kč; podrobnosti budou opět uvedeny v rr_ZPRAVA_2010. 

Součástí Zprávy s informací pro rodiče bude také přehled všech zástupců jednotlivých tříd v RR a 
jejich účast na jednání RR v uplynulém období. 
 
RR se domluvila na přípravě zkrácené (bodové) podobě zprávy, kterou dostanou zástupci RR pro 
prezentaci RR na nadcházejících rodičovských schůzkách. 
 
RR jednomyslně odsouhlasila zveřejnění seznamu zástupců jednotlivých tříd v RR na webu RR 
 
5. Rozpočet 2010/11 – V rámci finanční části Zprávy bylo uvedeno, jak v uplynulém roce 
korespondovaly výdaje RR dle plánovaného rozdělení rozpočtových kapitol pro nový rok 2010/11. 
Z uvedeného vyplynula potřeba úpravy proporčního nastavení distribuce prostředků. Z tohoto důvodu 
ing. Quant požádal přítomné o nové promyšlení výdajových vah s tím, že na následujícím setkání RR 
proběhne finální rozhodnutí o nastavení výdajových limitů a tedy i číselné vyjádření výdajových rámců.     
 
6. Výběr a organizace výběru příspěvků na činnost RR 
 
Ing. Quant požádal zástupce RR o prezentaci Zprávy a práce RR na třídních schůzkách 10. 11. 2010 
s tím, že uvedené je důležité pro podporu výběru příspěvků na činnost RR od rodičů. Zároveň požádal 
ředitelku gymnázia Dr. Minaříkovou a podporu výběru příspěvků ze strany třídních pedagogů.  
 
7. RR projednaly následující příspěvky z rozpočtu RR: 
 

a) Příspěvek na pronájem divadelního sálu 4.500,- Kč  prof. Pochmanová 

b) Příspěvek na zájezd do Regensburgu  5.600,- Kč prof. Litmanová 

c) Účastnický poplatek na seminář biologie 2.000,-Kč st. Trojanová (O7.A) 

d) Účastnický poplatek na seminář chemie  2.000,-Kč st. Pek (O7.A) 

e) Jízdné - závody v plavání     270,-Kč prof. Berychová 

f) Jízdné - závody turnaj stolní tenis    156,-Kč prof. Berychová 

g) EUROPA HAUS    2.000,-Kč st. Kadubec (4.C) 

h) EUROPA HAUS    2.000,-Kč st. Pošmourný (4.C) 

i) Příspěvek ekologická olympiáda, krajské kolo 1.200,-Kč prof. Smyčková 

 

Uvolnění prostředků na uvedené příspěvky v celkové výši 19.726,- Kč RR jednomyslně odsouhlasila. 

 
8. Různé - diskuze 
 
V průběhu diskuse byla zopakována pravidla o přednostní alokaci vybraných příspěvků třídám a sice: 
 

1) Nejméně 10 % hodnoty vybraných příspěvků na RR v dané třídě se vrací zpět této třídě. 
2) Nevyčerpané prostředky alokované dle předchozího pravidla se kumulují jako vázaná rezerva 

pro danou třídu a budou třídě uvolněny v následujícím období.   
 
V rámci diskuze byly také doplněny kontaktní údaje na členy RR. 
 
Termín další schůze RR byl domluven na 6. 12. 2010 v 18:00 

 
 
 
 



Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. Plesy:  
1. Pro třídy O8A a 4C je termín na dodání konečné podoby vstupenek a pozvánek do 

12. 11. 2010; moderátor bude zajištěn do 19. 11. 2010; požadavky na výzdobu, 
květiny atd. budou RR studenty předloženy do konce listopadu 2010. 

2. Pro třídy 4A a 4B je pro uvedené výstupy termínem dokončení konec listopadu 
2010. 

3. Cena jedné vstupenky ke stání pro oba plesy 2011 činí 190,- Kč a cena jedné 
vstupenky k sezení činí 250,- Kč. 

4. Každý student maturitní třídy má nárok na jednu vstupenku ke stání zdarma na 
maturitní ples své třídy. 
 

B. RR jednomyslně odsouhlasila zveřejnění seznamu zástupců jednotlivých tříd v RR na webu 
RR 
 

C. Na příštím setkání RR rozhodne o struktuře rozpočtových kapitol pro rok 2010-11 – členové 
RR zváží nastavení priorit rozpočtu 
 

D. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 19.726,- Kč 

 
E. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 6. 12. 2010 v 18:00 ve 

sborovně školy 
 
 
Zapsal: 
Ing. Martin Quant – jednatel 
 
Správnost ověřili: 
Ing. Petr Hammerbauer – jednatel         Martina Pekařová - ekonom 


