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Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 9. 11. 2015 

 
 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr091115_pl.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu 
2. Informace k maturitním plesům 2016 
3. Informace k provozu kopírovacích zařízení RR  
4. Schvalování příspěvků  
5. Stav na účtech, pokladna 
6. Termín další schůze 

 

Průběh schůze: 

K bodu 1. Programu 

Schůzi zahájil předseda RR Ing. Quant, který přivítal přítomné rodiče a předložil ke schválení Program 

schůze RR – program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 

K bodu 2. Programu 

Proběhlo setkání se zástupci maturantů, nedostavili se zástupci 4A, pouze paní profesorka. Kapela 

shoda All Right Band na oba plesy, moderátor shoda Talácko oba plesy, oba nekuřácké plesy, kouření 

povoleno jen na malém sále. Na první ples chybí smlouva s DJ na malý sál dodání do konce listopadu. 

Schválit 40.000,- Kč záloha na první ples. 

K bodu 3. Programu  

Kopírka Ineon – již doplacen leasing,  odkoupena. Nyní proběhla oprava, ale je třeba koupit součástky 

za cca 12 000,- Kč. Diskuse o tom, zda koupit novou nebo investovat do opravy kopírky. Ing. Quant 

navrhuje opravu uhradit a začít se zajímat o koupi nové kopírky. Totiž i druhá kopírka, která je starší, 

již dosluhuje.  

Členové RR pan Vítek a pan Kouba předloží RR nabídky firem na pořízení nové kopírky.  O specifikaci 

zadání pánové požádají paní prof. Pelikánovou. Předloží na příští schůzi RR. 

K bodu 4. Programu 

Jednání se účastnila prof. Vostáková (Aktivní Kladno) a student Martin Viet (O6). Na Gymnásiu 

proběhla otevřená akce Halloween, referuje student Martin Viet (O6). Na akci se dostavilo hodně 

návštěvníků, hlavně dětí z okolních základních škol. Žádá o příspěvek 2 400,- Kč, které vynaložili 

aktivisté na výzdobu školy, občerstvení …. Schváleno jednomyslně. Další žádosti o příspěvky: 
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1. Fotbal – doprava           210,- Kč 
2. st. Pšeničková a Englišová - Europahaus      4 000,- Kč 
3. st. Ksiazcsaková – Konference k modelu EU     3 600,- Kč 
4. prof. Beran a prof. Berdychová - Lyžařský kurs      7 500,- Kč 
5. prof. Berdychová – Asociace, členský příspěvek        600,- Kč 
6. Kulturní dům Sítná - záloha na ples    40 000,- Kč 
7. st. Viet - Halloween        2 400,- Kč 

Celkem                     58 310,- Kč  
 

Návrh na vyplacení příspěvků, jak uvedeno shora, v celkové částce 58 310,- Kč, byl jednomyslně 

přijat.  

RR dále odsouhlasila zachování výši příspěvku do RR na školní rok 2015/2016 v částce 500,- Kč za 

studenta. 

Případní zájemci o ubytování zahraničních vysokoškolských studenů v rámci akce AISEC nechť se 

obrátí na zástupce pana Mencla či paní ředitelku Minaříkovou.  

K bodu 5. Programu 

Ekonomka paní Pekařová dále informovala o stavu finančních prostředků; ke dni 31. 10. 2015 bylo 

v pokladně 47.158,- Kč na b/ú  ke dni 31. 10. 2015 byla částka 196.419,75 Kč.  

K bodu 5. Programu 

Závěry schůze – shrnutí: 

a) RR odsouhlasila příspěvky v celkové výši 58 310,- Kč.  

b) Rada odsouhlasila další termín schůze RR, pondělí 14. 12. 2015 v 17:15 hod. ve sborovně 

školy. 

Zapsala: JUDr. Iva Kunz Duchoňová 

Správnost ověřil: Ing. Martin Quant, předseda RR 


