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

konané dne 29. 1. 2018 

 

 

Přítomni: 

Viz prezenční listina: rr29012018_pl.pdf  
 

Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Zpětná vazba z proběhlého maturitního plesu 19. 1. 2018 (4B, 4C) a seznámení s průběhem 

přípravy maturitního plesu (O8, 4A) 
3. Schvalování příspěvků 
4. Program Edison  

 
 
Průběh schůze:  

2. Zpětná vazba z maturitního plesu:   

a. První maturitní ples proběhl bez závažných problémů. Nebylo poničeno žádné ze 

zařízení pronajímatele sálu. Prozatím není vznesena žádná negativní námitka ze strany 

studentů.    

b. Sdružení rodičů se pouze pozastavilo na skutečností, že v závěru plesu se občas 

stávalo, že účastníci na parketě nebyli dostatečně společensky oblečeni, čemuž by se 

na příště mohlo zabránit například prostřednictvím ochranné služby, která by mohla 

taktně některé takto nespolečensky oblečené účastníky slovně upozornit na nevhodné 

chování a případně slušným způsobem domluvit k nápravě.  

Příprava maturitního plesu (O8 a 4A) probíhá bez komplikací. 

    

3. Schvalování příspěvků: 

A) Paní prof. Litmanová – příspěvek na seminář z ČJ – Návštěva muzea Fr. Kafky ve výši 1.500,- 

Kč 

B) Paní prof. Absolonová – příspěvek na dopravu na celostátní kolo chemické soutěže ve výši 

1.580,- Kč 

C) Pan prof. Doležel – příspěvek na workshop seminář z Fyziky ve výši 580,-Kč 

Celková částka příspěvků 3.660,- Kč, zůstatek bankovní účtu ke dni 22. 1.2018 je 

448.332,96 Kč, v pokladně 49.206,- Kč 

Edison program proběhne od 4. 2.2018  - 11. 2.2018, celkem se dostaví 8 zahraničních studentů 

z těchto zemí: Itálie, Mexiko, Kyrgystán, Gruzie, Rusko, Indonésie, Jižní Korea, Čína. Sraz studentů a 

rodičů, kteří si budou ubytovávat studenty je v neděli v 18:00 před budovou Gymnázia. Předpokládaný 



odjezd je nejpozději následující neděli. Celkem se podařilo získat ubytování pro 4 studenty. Pro 

zbývající část bude zajištěno ubytování na internátě Střední průmyslové školy obchodní v Kladně. 

Náklady na ubytování a stravu budou zaplaceny z rozpočtu SR.     

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 (4 B a 4 C)  

c. SR jednomyslně schválila příspěvky ve výši 3.660 Kč 
d. SR přijalo informaci o programu Edison  
e. SR odsouhlasilo další termín schůze SR; dne 19.  3. 2018 v 17:30 hod ve sborovně školy.   

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


