
 

Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 30. 3. 2015 

 
 
 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr30032015_pl.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu 
2. Připomínky maturantů k plesu 2015 – David Tor a David Šimek třída O8. 
3. Schválení příspěvků 
4. Stavy na účtech, pokladna, P/Z 
5. Diskuze o doučovacích hodinách hrazených RR 
6. Různé a termín další schůze 

 

Průběh schůze: 

K bodu 1. programu. Schůzi zahájil Ing. Quant, přivítal přítomné rodiče a předložil ke schválení 

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

K bodu 2. programu.  Na jednání RR se dostavili studenti, David Tor a David Šimek a vyjádřili svůj 

nesouhlas se způsobem rozdělování finančních prostředků z fondu RR,  zejména pokud jde o úhradu 

maturitního plesu. Protože se studenti domnívali, že ples je financován z příspěvků rodičů do RR, tak 

vzhledem k době připívání studentů 8letého studia (2x déle než u 4letého) údajně dochází 

k nespravedlivému rozdělování mezi 8letými a 4letými ročníky. Navrhovali tedy vytvořit jakýsi 

„maturitní“ fond, kam by rodiče studenů čtyřletého studia přispívali další, mimořádnou částkou, aby 

byla tato „nespravedlnost“ kompenzována. Tyto prostředky by měli být využity výhradně na 

maturitní ples.  

Ohledně tématu následovala obsáhlá diskuse. RR vysvětlila studentům, jak funguje organizace a 

financování plesu. Znovu vyvracela ve škole vžitý omyl - jak mezi studenty tak pedagogy – a to, že 

ples financuje RR z příspěvků rodičů. Ve skutečnosti jsou zdrojem na úhradu nákladů plesů téměř 

výhradně PŘÍJMY utržené za prodej VSTUPENEK na ples. RR dále zdůraznila, že není povinna se – 

pokud jde o ples – nutně angažovat. Ples je primárně plesem školy a jejích studentů, což RR plně 

respektuje. Samozřejmě není vyloučeno, aby si studenti sami ples zorganizovali. Ovšem na základě ne 

úplně pozitivních historických zkušeností a v souladu s rozhodnutím vedení Gymnázia se RR ve snaze 

zajistit ples jako skutečně reprezentativní akci školy a kvalitní kulturní zážitek pro studenty a jejich 

rodiny na přípravě plesu podílí. Jedná se zejména o celkové zastřešení plesu, a dále o jeho 

organizační, technické a právní zajištění. Významnou kontribucí RR je také poskytnutí zálohového 

plnění na nutné předem hrazené výdaje – zde RR funguje jako financující „banka“ (výše všech záloh 

činní cca 240 tis. CZK). Toto vše by si studenti museli zajistit sami. 

A dále techniky přípravu pořádání maturitního plesu začíná již dva roky dříve (budoucí maturanti jsou 

teprve ve 2. ročníku), kdy RR zajišťuje termíny plesů. Spolu se zástupci maturitních ročníků organizuje 



uspořádání (kdo s kým) již od konce předposledního školního roku maturantů. Na prvém setkání RR a 

zástupců maturitních ročníků v září jejich posledního školního roku jsou tito informování o již 

fungujícím systému organizace plesu. Studenti mají vždy možnost předložit vlastní či nové prvky 

(kapela, konferenciér, osvětlení) a s RR je prodiskutovat. Pokud však RR zůstává zastřešující 

organizací, která přijímá odpovědnost za realizaci plesu, činí konečná rozhodnutí o klíčových 

záležitostech plesu ona.   

Díky úspěšné realizaci plesů je navíc RR schopna v letošním roce poskytnout každému maturitnímu 

ročníku nevratnou finanční podporu ve výši 7.000,- CZK. A to i přesto, že v letošním roce RR nebyla 

přiznána každoroční dotace na pořádání plesů od města Kladno ve výši 30.000,- CZK.  

RR hlasovala o návrhu studenů, vytvořit v rámci fundů RR „doplňkový maturitní“ fond na tvorbu 

finančních zdrojů, které by byly využity pouze pro maturanty na jejich ples. Návrh byl jednomyslně 

zamítnut. 

Studenti se vrátili k problematice vystoupení kapely na plese v lednu 2015 s tím, že chyba byla na 

straně studenů, kteří kapele neposkytly nahrávky tak, aby mohla být prezentace při stužkování 

bezchybná.  

K bodu 3. programu.  Jednání RR se zúčastnila prof. Vlčková. Požádala o příspěvek na zastínění 

učebny hudební výchovy v ceně 5 000,- Kč. Dále požádala o příspěvek na výrobu plexi do výklenků na 

chodbě školy k zakrytí tam umístěných výrobků v ceně cca 10 000,- Kč a o zakoupení dataprojektoru 

vč. plátna do učebny výtvarné výchovy v ceně cca 16 000,- Kč. RR konstatovala, že zatím nevidí důvod 

proč přispívat na ochranné plexisklo do výklenků budovy z finančních prostředků žáků, když toto je 

především věcí školy a zřizovatele a doporučuje paní profesorce se na zřizovatele obrátit. Částka 

10 000,- Kč je poměrně vysoká na zakrytí dvou výklenků. K tomu paní prof. sděluje, že dvě plexi již 

škola má a budou-li čtyři, pak to ochrannou funkci splní a výklenky budou zakryté pořád.  

Hlasovalo se tedy o příspěvku na plexi ve výši 10 000,- Kč. Pro: 3, Proti: 17, Zdržel se: 0. Žádosti o 

příspěvek nebylo vyhověno. Ing. Quant závěrem navrhl. Nechť paní profesorka připraví na příští RR 

jednu niku opatřenou plexi, aby RR viděla, jak to vypadá, event. se bude hledat jiné řešení.  

Pokud jde o dataprojektor, nechť paní profesorka přesně zjistí, co by se do učebny hodilo a jakou má 

konkrétní představu o technickém zařízení a svůj požadavek jasněji specifikuje.  

Další žádosti o příspěvky: 

1) Z. Manina - výtvarný zájezd Toskánsko  9 500,- Kč 

2) B. Berdychová – terče na lukostřelbu   600,- Kč 

3) Rada studentů – odměny Majáles   2 000,- Kč 

4) M. Minaříková – výzdoba a občerstvení maturity 14 000,- Kč 

5) R. Pečonka – volejbalový turnaj  - doprava  421,- Kč 

6) M. Minaříková – knižní poukázky pro studenty  40 000,- Kč 

7) J. Beran – MČR v šachu, jízdné a startovné  4 811,- Kč 



8) Příspěvek maturity  4.A   7 250,- Kč 

    4. B    6 750,- Kč 

    4. C   5 750,- Kč 

    O8   5 500,- Kč 

9) Z. Vlčková – závěsy do učebny hudební výchovy  5 000,- Kč 

10) B. Berdychová – turnaj volejbal   1 955,- Kč 

K odměnám studentů – RR zajistí poukázky do prodejny Kanzelsberger.  Příspěvek na občerstvení a 

květiny pro maturitní komise a výzdobu tříd na maturity byl navržen ve výši  3 500,- Kč na každou 

maturitní třídu.  Příspěvek maturantům zůstává v obvyklé výši 250,- Kč na studenta (se zaplacenými 

příspěvku do RR). Návrh na vyplacení příspěvků byl jednomyslně přijat. 

Paní Pekařová připomíná, že na školní výlet RR přispívá částkou 10% z vybraných příspěvků plus 

1 000,- Kč na noc na jednu třídu. 

K bodu 4. programu. Ekonomka RR informovala o stavu finančních prostředků v pokladně k 30. 3. 
2015 – celkem 63 459,- Kč;  na účtu pak celkem 469.410,89 Kč.  
 

K bodu 5. programu.  K doučovacím hodinám se paní ředitelka vyjádřila tak, že neprobíhají, neboť o 

ně studenti nemají zájem. Vysvětlila, že špatné studijní výsledky jsou dány obsáhlostí látky, vše 

nahuštěno jen do tří ročníků. Bude se připravovat nový vzdělávací program, učivo přidá se do 

čtvrtého ročníku.  Platí dále, že domluva studenta a profesora je možná na individuální úrovni.  Je 

povinností učitele udělat konzultační hodiny.  

O termínech plesů pro rok 2016 informovala paní Pekařová - 15. 1. a 5. 2. 

Termín dalšího jednání RR je stanoven na 25. května v 17:30 hod ve sborovně školy.  
 

Závěry schůze – shrnutí: 
 

A. Rada nepřijala návrh studentů na vytvoření dalšího fondu, účelově určeného pro 
financování maturitních plesů. 
 

B. Rada odsouhlasila příspěvky v celkové výši 103 537,- Kč.  Rada neodsouhlasila 
příspěvek ve výši 10 000,- Kč na plexi pro niky v budově školy. 

 
C. Rada odsouhlasila další termín schůze RR; byl stanoven na pondělí 25. května 2015 

v 17:30 hod ve sborovně školy.  
Zapsala: 
JUDr. Iva Kunz Duchoňová – člen RR 
 
Správnost ověřili: 
Ing. Martin Quant – předseda RR 
Martina Pekařová – ekonom RR 


