
1 
 

 

Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 25. 5. 2015 

 
 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr25052015.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu 
2. Vyúčtování plesu  
3. Schválení příspěvků  
4. Stav na účtech, pokladna, P/Z 
5. Diskuze, různé 
6. Termín další schůze 

 

Průběh schůze: 

K bodu 1 Programu: 

Schůzi zahájila členka RR JUDr. Kunz Duchoňová, přivítala přítomné rodiče a předložila ke schválení 

Program schůze RR – program byl jednomyslně přijat v předložené podobě. 

K bodu 2 Programu: 

Ekonomka RR paní Pekařová předložila vyúčtování obou maturitních plesů. Sdělila, že každoroční 

dotace Magistrátu města Kladna ve výši 15.000 Kč na jeden ples nebyla v letošním roce Magistrátem 

poskytnuta s odůvodněním, že MMK nepodporuje obdobné akce. RR přesto bude žádat o dotaci na 

maturitní plesy v následujícím roce. Dává tedy v úvahu, zda by nebylo vhodné uvažovat o zdražení 

lístků, neboť cena je již po dobu 4 let neměnná.  

K bodu 3 Programu: 

Ekonomka RR paní Pekařová předkládá k diskuzi návrh, aby maturantům nebyly při jejich vyřazování 

předávány kytice, a to z toho důvodu, že studenti obvykle tyto kytice vzápětí vyhodí do popelnice. 

Jedná se o jednu květinu na žáka v hodnotě cca 25 – 40 Kč. Paní Pekařová dává v úvahu poskytnout 

studentům jinou pozornost. Z řad členů RR nevzešel jiný návrh na jiný typ odměny, než květina. 

Převážil názor, že předávání květiny při vyřazování je v pořádku.   

Následně bylo o návrhu hlasováno s tím, že návrh na zrušení rozdáván kytic nebyl přijat. Většina 

přítomných členů RR je pro zachování kytic.  

Další žádosti o příspěvky:  

1. K. Linhartová – exkurze pivovar Gambrinus    4.600,-  Kč 
2. L. Pelikánová – doprava soutěž ČVUT „Robosoutěž“     432,- Kč 
3. B. Berdychová – odměny kroužek lukostřelby      170,- Kč 
4. J. Vaněk O3 – jízdné fyzikální olympiáda      103,- Kč 



2 
 

5. J. Klibániová – účastnické poplatky soutěž SOČ   2.100,-Kč 
6. H. Tučková – doprava soutěž „Eurorebus“   1.015,- Kč 
7. L. Pelikánová – jízdné + startovné orientační běh kraj  1.386,- Kč 
8. L. Pelikánová – jízdné + startovné or. běh Národní kolo  5.000,- Kč 
9. L. Pelikánová – soutěž Prezentiáda, jízdné   2.515,- Kč 
10. B. Berdychová – doprava krajské kolo volejbal   1.095,- Kč 
11. L. Smyčková – účast popl. Zlatý list, kraj    1.360,- Kč 
12. L. Smyčková – účast popl. Zlatý list, národní kolo             11.000,- Kč 
13. Z. Manina – výtvarný zájezd, příspěvek    2.600,- Kč 
14. K. Linhartová – zájezd Švédsko                21.250,- Kč 
15. M. Minaříková – květiny slavnost. vyřazení maturanti  5.000,- Kč 
16. V. Nedvědová – odměny ekologický kurz    3.800,- Kč 

Celkem                   63.426,- Kč  
 

Dále ekonomka paní Pekařová doplňuje informaci, že při poslední schůzi schválený příspěvek pro 

profesora Maninu ve výši 9.500 Kč byl vrácen, neboť zájezd do Toskánska se nekoná pro 

nedostatečný počet studentů. Namísto toho tedy pojede prof. Manina malovat se studenty do Čech. 

Příspěvek, který žádá, je nyní 2.600 Kč. 

Návrh na vyplacení příspěvků, jak uvedeno shora, v celkové částce 63.426 Kč, byl jednomyslně přijat.  

K dotazu člena RR se vysvětluje, že jízdné doprovodu, tedy vyučujících, není hrazeno z finančních 

prostředků RR, ale vyučující předkládají škole jakožto svému zaměstnavateli vyúčtování cestovních 

výloh.  

Na školní výlety bylo dosud vyplaceno 28.000 Kč podle zavedených pravidel. 

K bodu 4. Programu 

Ekonomka dále informovala o stavu finančních prostředků v pokladně ke dni 13. 5. 2015  v pokladně 

52.965 Kč, na účtu ke dni 30. 4. 2015 částka 331.344,85 Kč.  

S omluvou za zpoždění se dostavuje předseda RR Ing. Quant.  

K bodu 5. Programu 

Ing. Quant krátce zmiňuje žádosti o finanční příspěvky paní prof. Vlčkové tak, jak byly předestřeny na 

RR dne 30. 3.2015 a s odkazem na mezitím proběhlou komunikaci mezi prof. Vlčkovou a RR sděluje, 

že paní profesorka zatím žádné další požadavky nemá, a ty, kterým nebylo vyhověno, nebude v tuto 

chvíli upřesňovat; nebude od RR nic žádat.  

Paní ředitelka informovala přítomné členy RR o seminářích, které vypisuje škola pro žáky 4. a 3. 

ročníků. Předestřela jednotlivé semináře, jakož i zájem studentů o tyto semináře a informovala 

podrobně o tom, kolik se na který seminář hlásí studentů, event. jaké semináře pro nezájem či malý 

zájem otevřeny nebudou. Paní ředitelka krátce informovala přítomné členy RR o dosavadních 

výsledcích maturitních zkoušek.  

Znovu se připomínají termíny maturitních plesů pro rok 2016, když ples se koná 15. 1. a 5. 2. Studenti 

maturitních ročníků by se měli dohodnout, které třídy budou mít s kým maturitní ples a v jakém 
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termínu. K dotazu jednoho z rodičů se upřesňuje, že pokud se studenti nedohodnou, bude se o 

termíny maturitních plesů losovat.  

Termín dalšího jednání RR je stanoven na den 21. 9. v 17:30 hod. ve sborovně školy.  

Od 16:00 hod již budou pozváni zástupci maturitních ročníků a přítomní členové RR se tak vyzývají, 

kdo z nich má zájem, aby se již v 16:00 hod. na toto jednání dostavil. 

Na závěr schůze se předseda RR rozloučil se členkou vedení RR JUDr. Kunz Duchoňovou, poděkoval jí 

za dosavadní spolupráci a vyzval přítomné, aby jeden z nich uvažoval o své kandidatuře na místo 

odstoupivší členky vedení.  

 

Závěry schůze – shrnutí: 

a) Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 63 426 Kč.  

b) Rada odsouhlasila další termín schůze RR, pondělí 21. 9. v 17:30 hod. ve sborovně školy. 

 

Zapsala: JUDr. Iva Kunz Duchoňová, člen RR 

Správnost ověřil: Ing. Martin Quant, předseda RR, Martina Pekařová, ekonomka RR 


