
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno konané 

dne 9. 11. 2009 

Přítomní: 

Viz prezenční listina PL_RR_091109 

Program schůze: 

 Informace o Koncepci fungování RR 

 Zprava o stavu na účtech RR a diskuse o rozpočtových pravidlech pro další období 

 Maturitní plesy – příprava, smlouvy a příspěvky 

 Rozhodnutí o vyplacení schválených a schválení nových příspěvků RR 

  

o programu nebylo hlasováno. 

Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který jménem nově ustanovených statutárních zástupců a 

ekonomky Sdružení předložil k diskuzi materiál Koncepce fungování rady rodičů (viz 

příloha č. 1) Materiál byl prodiskutován a nebylo o něm hlasováno. 

2. Ekonomka sdružení paní Pekařová informovala o stavu na b/ú Sdružení a o situaci s 

jeho závazky a pohledávkami – stav na b/ú k 9. 11. 2009 činí 56 323,75 Kč.  Do 

vybrání inkasa členských příspěvků navrhla, aby nebyly uvolňovány žádné další 

prostředky z účtu Sdružení. 

3. Ing. Hammerbauer představil základní pravidla pro vyrovnané hospodaření, která 

budou použita pro sestavení rozpočtu Sdružení na rok 2010. 

4. Za přítomnosti studentů maturitních ročníků byly projednány náležitosti maturitních 

plesů a to zejména stav financování závazků Sdružení, smluvních vztahů a 

domluvena pravidla pro sjednávání smluv studenty. Dále byla prodiskutována a 

předložena ke schválení struktura výdajů-příspěvků RR na oba maturitní plesy pro 

oblast položek, které si zajišťují studenti samostatně (viz příloha č. 2) a domluven 

postup pro přípravu rozpočtu plesů. Ing. Quant informoval o peněžním daru Ing. 

Kráčmara na úhradu nákladů na moderátory plesu O8A a 4A ve výši 25 000,- Kč.    

5. S ohledem na nejasný stav příjmové strany – výběr příspěvků od rodičů stále probíhá 

- nebyl schůzí schválen žádný nový příspěvek z požadavků za předchozí období -  

odloženo na následující schůzi, kdy bude podána informace o stavu výběru 

příspěvků. 

 

Závěry schůze: 

A. Byl odsouhlasen návrh na pozastavení proplácení a přijímání dalších závazků 

Sdružení (s výjimkou uvedenou v bodě E a G závěrů), dokud nebude vyřešena 

příjmová strana rozpočtu Sdružení 

B. Jednatelé Sdružení připraví informační dopis pro rodičee studentů na třídní schůzky 

konané 11. 11. 2009 – zodpovídá Ing. Quant  



C. Jednatelé a ekonomka Sdružení připraví na další setkání Sdružení informaci o stavu 

a převzetí Sdružení, dokumentace a od předchozích statutárních zástupců – 

zodpovídá Ing. Hammerbauer 

D. Zástupci Sdružení požádali paní Vondrákovou, aby domluvila s moderátory plesu 

O8A a 4A úpravu text smlouvy tak, aby byl obsahově i právně pro Sdružení 

akceptovatelný – paní Vondráková souhlasila a následně bude k uvedenému jednání 

zmocněna – zodpovídá Ing. Quant 

E. Schůzí byla vzata na vědomí informace o daru od Ing. Kráčmara a byl domluven 

způsob uzavření smlouvy - zodpovídá Ing. Quant 

F. Byla schválena maximální výše příspěvku RR na položky maturitního plesu, které si 

studenti zajišťují samostatně (tj. výdaje mimo pronájem sálů, techniky, hudby a 

bezpečnostní agentury) v celkové výši 90.000,- Kč na oba plesy (podrobně viz příloha 

č.2). Zároveň bylo konstatováno, že výsledná výše skutečně proplaceného příspěvku, 

bude záviset na úspěšnosti konečného výběru příspěvku o rodičů do fondu RR.  

G. Byl odsouhlasen k zaplacení - příspěvek na knižní odměny ve výši 7.500,-Kč 

schválený v dubnu 2009, dále příspěvek na účastnický poplatek v soutěži Zelená 

stezka ve výši 5.950,-Kč a příspěvek na dopravu soutěže Středočeská In-line brusle 

ve výši 735,-Kč, rovněž. 

H. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na 23. 11. 2009 na 18:00 

 

Zapsal: 

 

 

 Ing. Martin Quant – jednatel 

 

Správnost ověřili: 

 

 

 Ing. Petr Hammerbauer – jednatel    a  Martina Pekařová - ekonom 


