
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 16. 4. 2012 

 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr160412_pl.jpg 

Program schůze: 

Program setkáni RR 16. 4. 2012 

1. Program 

2. Informace k maturitním plesům a výplata zbylých prostředků pro maturanty 

3. Stavy na účtech 

4. Žádosti o příspěvky 

5. Diskuze a termín další schůze RR 

Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a předložil ke schválení program schůze RR 
- program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 
 

2. Maturitní plesy 2012 – ekonomkou RR paní Pekařovou byla předložena souhrnná zpráva o 
finančním výsledku obou maturitních plesů. Bylo konstatováno, že s ohledem na kladný výsledek 
plesů budou studentům maturitních ročníků, uvolněny prostředky jednak z nevyčerpaných 
sponzorský příspěvků na MP a dále dojde k navýšení příspěvků pro třídy na maturitní zkoušky 
(viz níže bod 4.). RR po diskusi jednomyslně rozhodla, že studenti z maturitních tříd mají do 
konce dubna předložit doklady k proplacení nákladů na MP s tím, že prostředky, na které 
nebudou doloženy výdajové doklady, rozdělí RR mezi třídy dle studenty stanoveného klíče. 
Pokud nebude výše uvedené studenty doloženo, RR rozdělí uvedené prostředky mezi třídy na 
základě proporcionálního klíče dle výše získaných sponzorských darů za každou třídou.  

 
3. Ekonomka RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci se závazky a 

pohledávkami - stav na běžném účtu ke dni 16. 4. 2012 činil účtu 563.300,- Kč a stav pokladny 
45.798,- Kč. RR neeviduje žádné pohledávky ani závazky po splatnosti.  
 

4. Schválené příspěvky z rozpočtu RR: 
a) prof. Berdychová - Indiánská stezka .…………… příspěvek    328,- Kč 
b) prof. Bandíková – výměnný pobyt Německo ………  příspěvek 3.000,- Kč 
c) prof. Bandíková - Europa Haus …………………….  příspěvek 6.000,- Kč 
d) prof. Beran – šachový turnaj ………………………..  příspěvek    974,- Kč 
e) prof. Smyčková – Kroužek SOVY …………………. příspěvek 4.500,- Kč 

 
Dále bylo RR jednomyslně rozhodnuto o výši příspěvku na maturity; příspěvek bude činit 250,- Kč na 

studenta maturitní třídy; výše celkového příspěvku pro jednotlivé maturitní třídy dále zohledňuje 

uhrazení ročního příspěvku za studenta na činnost RR – studentovi či studentce, kteří nezaplatili roční 

příspěvek do RR, nebude maturitní příspěvek poskytnut. Celkové příspěvky pro třídy jsou následující: 

4.A - 28 studentů, kteří zaplatili příspěvek do RR na školní rok 11/12 – schválen příspěvek 7.000,- Kč 

4.B – 30 studentů, kteří zaplatili příspěvek do RR na školní rok 11/12 – schválen příspěvek 7.500,- Kč 

4.C – 29 studentů, kteří zaplatili příspěvek do RR na školní rok 11/12 – schválen příspěvek 7.250,- Kč 

0.8 – 26 studentů, kteří zaplatili příspěvek do RR na školní rok 11/12 – schválen příspěvek 6.500,- Kč. 

Příspěvek na maturity byl schválen v celkové výši 28.250,- Kč. 

 

RR dále rozhodla o nákupu knižních poukázek na odměny pro studenty školy ve výši do 36.000,- Kč.  

Celkem byly schváleny příspěvky ve výši 79.052,- Kč. 



5. Diskuze – RR diskutovala nové způsoby, jak z prostředků RR podpořit školu a studenty. 
Tématem pro další diskusi bylo zřízení grantu RR pro studenty a třídy Gymnázia. Na dalším 
setkání bude připraven rámcový návrh grantového řízení.  

 
 
Termín další schůze RR byl domluven na 11. 6. 2012 v 17:30 ve sborovně školy 
 
 
Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. Vyúčtování obou maturitních plesů bylo předloženo a přijato RR. 
 

B. Bylo rozhodnuto o vyplacení části nevyužitých prostředků z MP třídám maturitních ročníků. 
 

C. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 79.052,- Kč 
 

D. Byl odsouhlasen další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 11. 6. 2012 v 17:30 ve 
sborovně školy 

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

 


