
Zápis z jednání Rady rodičů při Gymnáziu Kladno 
konané dne 14. 4. 2008 
 
Přitomni: dle prezentační listiny 
 
Program: 

1) zahájení 
2) vyúčtování maturitního plesu 
3) odsouhlasení příspěvků na základě žádostí 
4) sportovní pomůcky 
5) informace paní ředitelky Minaříkové 
 

ad 1) Dnešní jednání Rodičovské rady zahájila a vedla paní Erika 
Postolková,která omluvila nemocnou MUDr. Rydlovou. 

ad 2) Paní Postolková informovala přítomné rodiče o nákladech a výnosech 
letošního maturitního plesu. Vyúčtování maturitního plesu zatím není 
hotové, jelikož chybí faktura od OSY (Ochranný autorský svaz). Jakmile 
bude mít paní Postolková kompletní vyúčtování maturitního plesu, bude 
toto vyúčtování k dispozici na internetových stránkách. Přítomní rodiče 
byli seznámeni se stavem pokladny a účtu. 

ad 3) Prostřednictvím ředitelky školy byly uplatněny tyto žádosti o finanční 
příspěvky: 

- V.Nedvědová žádá o finanční příspěvek 2.500,- Kč na 
spolufinancování akce GLOBE GAMES (doprava+ubytování) a 500,- 
Kč, pro odměny vítězným třídám, které se zúčastní sběru hliníku. 

- Mgr.Hacklová žádá o finanční příspěvek 751,- Kč na cestovné pro 
4 studentky, které vyhrály okresní kolo v Silovém čtyřboji a postoupily 
do krajského kola, kde obsadily 2 místo. 

- finanční příspěvek 2.200,- Kč – účastnický poplatek pro 2 studentky na 
„Setkání nových členů Sněmu dětí ČR pro životní prostředí“ 

- prof.Kohoutová žádá o finanční příspěvek 798,- Kč na cestovné pro 
studenty, kteří se zúčastnili krajského kola debatní soutěže „Cestou do 
parlamentu“. 

ad 4) Rada rodičů by ráda doplnila sportovními pomůckami (běžky atd.) kabinet 
TV a proto požádala paní ředitelku o schůzku s profesory TV. Ti by 
navrhli, jakými pomůckami by bylo nutné kabinet doplnit a předloží 
návrh RR, která by se jím zabývala na jedné z dalších schůzí. 



ad 5) Paní ředitelka Minaříková informovala přítomné rodiče o tom že: 
16. 4. 2008 se konají od 16.30 hod. třídní schůzky 
Přijímací zkoušky tento rok proběhnou 21. 4. 

 7. 5. 2008 končí 4té ročníky a uskuteční se Majáles 
 9.5.2008 bude ředitelské volno z důvodu dokončení prací na dívčích 

toaletách, kde budou instalovány hygienické spršky 
 Maturity všech tří tříd proběhnou ve dnech 19.–23. 5. 2008 
Termín konání příští schůze byl stanoven na 26. 5. 2008 v 18.00 hod. 
Zapsala:Lydie Mastíková 
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