
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 20. 9. 2010 

Přítomní: 

Viz prezenční listina: rr200910_pl.pdf 

Program schůze: 

1. Předložení návrhu programu 

2. Vyhodnocení úkolů z předcházející schůze RR 

3. Maturitní plesy 2011 a diskuse se studenty maturujících ročníků 

4. Stav na účtech a pohledávky a závazky RR 

5. Předložení příspěvků ke schválení 

6. 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. RR byla informována o splnění úkolů z předcházející schůze RR a to uzavření smlouvy se 
společností Robinco do konce roku 2010 na provoz kopírky pro studenty a dále vypořádání záležitosti 
s exekucí z dubna 2010 – dosažení minimalizace nákladů pro RR z původních 35 tis. Kč na 16 tis. Kč. 
Protože příspěvek od předchozího statutárního zástupce, který byl do rozpočtu RR poskytnut na 
úhradu vzniklého nákladu, přesáhl o 15 tis. Kč potřebnou částku, byl předložen návrh na provedení 
vratky přeplatku – RR jednomyslně rozhodla o vrácení částky 15 tis. Kč na účet předchozího 
statutárního zástupce.   
 
3. Za účasti zástupců maturitních ročníků byly projednány následující body: 
 

a) Studenti informovali RR o tom, které třídy budou mít společný ples a předali RR spojení 
na zástupce tříd. 

b) Studentům byl předán rozpočet s příspěvky RR na jednotlivé výdajové položky spojené s  
každým jednotlivým plesem - viz příloha č. 1 (rr200910_prl1.pdf) 

c) Byl domluven termín pro dodání návrhů na pozvánky a vstupenky na poslední říjen 2010 
s tím, že výše vstupného pro plesy 2011 a přesné počty volných vstupenek pro studenty 
bude rozhodnuto na setkání RR v listopadu. 

d) Studentům byl předán seznam subjektů, které v minulosti poskytovaly služby spojené 
s realizací maturitních plesů. 

e) Byla domluvena možnost konzultace při přípravě plesů (termín bude upřesněn později).  
 
4. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho závazky a 
pohledávkami - stav účtu k 20. 9. 2010 je 267.706,49 Kč a stav pokladny je ke stejnému datu 24.613,- 
Kč. Všechny závazky RR jsou uhrazeny v plné výši a RR neeviduje žádné pohledávky po splatnosti. 
 
5. Příspěvky a rozpočet 2011/12 
 
RR projednaly následující příspěvky z rozpočtu RR: 

Příspěvek na výzdobu školy -  žadatel prof. Vlčková    2.500,- Kč  

Celoroční program a semináře v ZOO - žadatel prof. Nedvědová  3.500,- Kč 

Příspěvek na startovné+doprava Indiánská stezka – žadatel prof. Kadlecová  2.350,- Kč 

Příspěvek na startovné soutěž FYZ IQ – žadatel prof. Pelikánová     600,- Kč 

Příspěvek na jazykové kurzy – žadatel prof. Humlová    4.000,- Kč 

Uvolnění prostředků na uvedené příspěvky v celkové výši 12.950,- Kč RR jednomyslně odsouhlasila. 



RR se rozhodla, že podrobný rozpočet na rok 2010 – 2011 bude projednán až na následujícím setkání 
RR dne 8. 11. 2010. 
 
6. Různé  
 
Termín následující schůze RR byl domluven na 8. 11. 2010 v 18:00 
 
 
Závěry schůze - shrnutí: 
 

A. RR odsouhlasila úhradu vratky příspěvku pí. Postolkové ve výši 15.000,- Kč 
 

B. Rada odsouhlasila vyplacení příspěvků v celkové výši 12.950,-Kč 
 

C. Na další setkání RR bude předložen návrh rozpočtu 2010 a 2011 (zodpovídají Ing. Quant a 
Ing. Hammerbauer) 
 

D. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 8. 11. 2010 v 18:00 ve 
sborovně školy 

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


