
Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno konané 

dne 23. 11. 2009 

Přítomní: 

Viz prezenční listina PL_RR_231109 

Program schůze: 

1. Návrh a projednání programu schůze rady rodičů (dále RR) 

2. Zpráva o průběhu a stavu přebírání náležitostí RR novými statutárními zástupci 

v době od 21. 9. 2009 (zvolení nových zástupců) do 23. 11. 2009 

3. Zprava o stavu na účtech RR a o stavu výběru příspěvků rodičů na RR ke dni 23. 11. 

2009 

4. Průběžná informace o stavu přípravy maturitních plesů 2010 

5. Projednání ceny vstupenek na maturitní plesy 2010 

6. Projednání a rozhodnutí o žádostech o příspěvky od RR 

7. Diskuze o rozpočtu a rozpočtových pravidlech RR pro příští období 

8. Různé 

  

Průběh schůze: 

1. Schůzi zahájil Ing. Quant a přivítal zástupce RR, kteří se nově zapojili do práce RR 

základě žádosti předložení RR při třídních schůzkách 11. 11. 2009. Dále předložil ke 

schválení program schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě 

2. Ing. Hammerbauer předložil podrobnou informaci o stavu přebírání dokumentace a 

ostatních náležitostí RR novými statutárními) - o zprávě nebylo hlasováno 

3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s 

jeho závazky a pohledávkami – stav na b/ú k 23. 11. 2009 činí 209.174,25 Kč a stav 

pokladny činí 30.839,-Kč. Všechny splatné závazky RR byly uhrazeny a RR 

neeviduje žádné pohledávky po splatnosti. Dále sdělila, že příspěvky na činnost RR 

byly dosud odevzdány 11 třídami z 20 a další budou předány v následujícím týdnu. 

Souhrnná informace bude připravena do konce prosince a zároveň budou dle 

domluvy RR opětovně požádány rodiče z tříd s nižším než průměrným objemem 

vybraných prostředků o opětovné vybrání chybějících příspěvků.    

4. Ing. Quant informoval o stavu přípravy maturitních plesů 2010 a uzavírání smluv o 

souvisejících službách – pronájem sálů, pořadatelská služba, vystupující a dalších. 

V této souvislosti poděkoval paní Vondrákové za pomoc při sjednání moderátorské 

smlouvy a Ing. Kráčmarovi za poskytnutý dar na úhradu nákladů na moderátory plesu 

O8A a 4A ve výši 25 000 Kč, které na základě již uzavřené smlouvy byly připsány na 

účet RR. Zároveň byla předána informace o poskytnutí dotace na plesy z fondu 

primátora města Kladna ve výši 15.000 Kč. Dále bylo domluveno, že RR zašle 

poděkování za příspěvky již poskytnuté a požádá o další příspěvek z kulturního fondu 

města Kladna. Dále ing. Quant a ing. Hammerbauer domluví úpravy náležitosti smluv 

o pronájmech sálů s firmou pana Muláčka (zejména zálohové plnění). 

5. Na základě předložené kalkulace rozpočtových výdajů na maturitní plesy byla 

diskutována změna výše vstupenek na plesy Gymnázia Kladno v roce 2010. 

Z diskuze vyplynul návrh na různou cenu vstupenek ke stání a sezení a to 150,- Kč 



za jednu vstupenku ke stání a 250,- Kč za jednu vstupenku k sezení. - návrh byl 

jednomyslně přijat 

6. Ředitelka Gymnázia Kladno Dr. Minaříková předložila RR žádosti následující na 

příspěvky z fondu RR: 

a. Cesta studentů do zahraničí - Německo   10 000 Kč 

b. Cesta studentů do zahraničí - Vídeň Albertina    6 000 Kč 

c. Příspěvek na soutěž v pisqworkách     1 000 Kč 

d. Ceny pro vítěze volejbalový turnaj         500 Kč 

e. Příspěvek na ceny zimního lyžařského kurzu   7 500 Kč 

f. Příspěvek na ekologický seminář        600 Kč 

celkem 25 600 Kč 

S ohledem na dostatečný objem prostředků na účtech RR bylo vyplacení uvedených 

příspěvků schváleno většinou hlasů a byl odvolán předchozí stop na vyplácení příspěvků 

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

budou použita pro sestavení rozpočtu Sdružení na rok 2010. Vysvětlil záměry a cíle, 

které chce RR sledovat a to zejména  

a. zavedení principu ročního plánování výdajů a hotovostních toků 

b. nákladovou optimalizaci a zjednodušení činností 

c. jasné strukturování výdajových kapitol 

d. minimalizace práce s hotovostí – převedení fin. operací na bezhotovostní bázi 

e. nastavení pravidel pro získávání prostředků RR (výběry od rodičů) 

f. zavedení postupů pro podávání žádostí o příspěvky jejich schvalování 

 Dále bylo domluveno, že pro se členy RR připraví dotazník na téma účelové alokace 

zdrojů RR do jednotlivých navrhovaných oblastí rozpočtu, uvedený dotazník bude 

předložen rovněž zástupcům rady studentů. Zároveň bude připraven a na webu RR 

vyvěšen závazný postup pro příjem žádostí o příspěvek z fondu RR  

8. V rámci různého  

a. byl předložen k odsouhlasení koncept externí výuky španělského jazyka, kde 

studenti nad rámec běžné výuky požadují a jsou připraveni si uhradit další 

hodiny - RR zastřeší smluvní vztah s lektorem formou dohody o provedení 

práce 

b. na základě domluvy bude provedena úprava stránek RR na webu školy 

c. termín následující schůze RR byl domluven na 11.1.2009 

 

Závěry schůze: 

A. Ekonomka sdružení byla pověřena přípravou informace o stavu výběru prostředků 

RR k 31.12.2009 – zpráva bude předložena 11.1.2010 zodpovídá pí Pekařová 

B. Budou připraveny a odeslány popisy s poděkováním významným přispěvatelům RR a 

dále budou podány žádosti o další příspěvky na plesy 2010 z kulturního fondu města 

Kladna – zodpovídá Ing. Quant 



C. Proběhne setkání se zástupci provozovatele sálů pro plesy - zodpovídá Ing. 

Hammerbauer  

D. Byla schválena cena vstupenek platná pro oba maturitní plesy 2010 a to 150,- 

Kč za jednu vstupenku ke stání a 250,- Kč za jednu vstupenku k sezení. 

E. Bude připraven návrh struktury rozpočtu na druhé pololetí školního roku - zodpovídá 

Ing. Hammerbauer 

F. Bude sestaven dotazník pro RR o rozpočtovém určení prostředků RR - zodpovídá 

Ing. Hammerbauer  

G. Byly odsouhlaseny k zaplacení příspěvky RR uvedené v bodě 6. zápisu 

v celkové výši 25 600 Kč 

H. Bylo rozhodnuto o aktualizaci a úpravy stránek RR na webu školy - zodpovídá Ing. 

Quant 

I. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 11. 1. 2010 v 18:00 ve 

sborovně školy 

 

Zapsal: 

 

 

 Ing. Martin Quant – jednatel 

 

Správnost ověřili: 

 

 

 Ing. Petr Hammerbauer – jednatel    a  Martina Pekařová - ekonom 


