
Zápis ze schůze Sdružení rodičů (SR) při Gymnáziu Kladno z.s. 

konané dne 19. 3. 2018 

 

 

Přítomni: 

Viz prezenční listina: rr29012018_pl.pdf  
 

Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Zpětná vazba z proběhlého maturitního plesu O8, 4A 
3. Schvalování příspěvků 
4. Program Edison, zpětná vazba 
5. Volba nového člena RR, ekonomka sdružení a členka výboru. 

 
 
Průběh schůze:  

2. Zpětná vazba o proběhlém maturitním plese O8 a 4A: Maturitní ples proběhl bez větších 

problémů a bez škod na majetku provozovatele. Pouze došlo k poškození jedná WC mísy, která 

bude ze strany pronajímatele přeúčtována. Nicméně v celkovém kontextu nebyly 

zaznamenány žádné podstatné škody na majetku. Prozatím není vznesena žádná negativní 

námitka ze strany studentů. 

 

3. Byly projednávány tyto příspěvky: 

 

a. Z. Vlčková požaduje 500 Kč na údržbu zeleně ve škole (hlína + hnojivo) 

b. V. Libovická požaduje 172 Kč na odměny za DOD seminář BIO 

c. L. Smyčková požaduje 5.000 Kč na příspěvek pro biologický kroužek SOVY 

d. I. Čápová požaduje 1.080 Kč na dopravu soutěže „Fyziklání“ 

e. I. Čápová požaduje 5.060 Kč na vstupné do Techmánie v Liberci 

f. R. Pečonka požaduje 4.086 Kč na vstupné + jízdné na soutěž škol Laser Game 

g. B. Berdychová požaduje 500 Kč na odměny soutěže kroužku Lukostřelby 

h. B. Berdychová požaduje 1.200 Kč na dopravu na turnaj ve florbale 

i. B. Berdychová požaduje 2.000 Kč na pomůcky lukostřelby (vosk na tětivy, základky, 

rameno luku) 

j. R. Litmanová požaduje 600 Kč na exkurze pro seminář NJ Muzeum F. Kafky 

k. M. Minaříková požaduje 20.000 Kč na občerstvení a výzdobu pro maturitní zkoušky 

2018 

l. Z Manina požaduje příspěvek 17.500 Kč na dopravu výtvarného zájezdu Itálie / 

Řím+Neapol/ 

m. M. Minaříková požaduje příspěvek 40.000 Kč na knižní poukázky-odměny pro nejlepší 

studenty 

n. J. Beran požaduje příspěvek 4.500 Kč na 1. lyžařský kurz 

o. J. Beran požaduje příspěvek 4.500 Kč na 2. lyžařský kurz 

p. M. Pekárek požaduje příspěvek 4.210 Kč na platbu za vedení účetnictví u Boffino s.r.o. 

za období 10-12/2017 



q. M. Pochmanová požaduje příspěvek 5.494 Kč na pronájem divadelního sálu – 

představení dramatického kroužku 

 

Celkem příspěvky za 116.402 Kč 

 

4. Zpětná vazba projektu EDISON: (prof. Zahradník), p. Jakub Zahradník představil zhodnocení 

proběhlého projektu a seznámil RR s pohledem na celou akci z úrovně pedagogických 

schopností jednotlivých účastníků. Došlo k vyjasnění jednotlivých kompetencí mezi učitelským 

sborem a RR. Předseda RR požádal pana Zahradníka o písemné stanovisko, které bude 

projednáno na dalším zasedání RR. Jedná se především o zpětnou vazbu na organizaci celé 

akce a návrhu řešení pro zvýšení kvality daného projektu.  

 

5. Volba nového člena RR – Sdružení rodičů jednomyslně schválilo odstoupení paní Pekařové 

z pozice ekonomky Sdružení rodičů při Gymnáziu Kladno z.s. z důvodu ukončení studia dcery a 

jednomyslně zvolilo na její místo paní Lívii Urminskou a pověřilo předsedu RR úkolem jejího 

zapsání do obchodního rejstříku.  

 

Závěry schůze – shrnutí 

a. SR schválila body programu zasedání. 

b. SR přijalo informaci o průběhu příprav maturitního plesu a vyslechlo si zpětnou vazbu 

z maturitního plesu (O8 a 4A)  

c. SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 116.402 Kč 
d. SR přijalo informaci o programu Edison  
e. SR zvolilo novou ekonomku SR 
f. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; dne 23.  4. 2018 v 17:15 hod ve sborovně školy.   

  
Zapsal:            Správnost ověřila: 
Ing. Miroslav Pekárek  – předseda sdružení       M. Pekařová – ekonomka sdružení a členka výboru 


