
Zápis z jednání Rady rodičů při Gymnáziu Kladno
konané dne 15.10.2007

Přitomni: dle prezentační listiny

Program:
1) zahájení
2) maturitní plesy
3) odsouhlasení příspěvků na základě žádostí
4) stav pokladny a účtu

ad 1) První jednání ve školním roce 2007/2008 zahájila předsedkyně 
Rodičovské rady paní Rydlová.

ad 2) Dnes odpoledne se konala první schůzka se studenty čtvrtých ročníků 
ohledně maturitního plesu, který bude letos jeden (3třídy) a bude se konat
18.ledna 2008.Cena pronájmu sálu zůstává stejná jako minulé roky, tj.
70.000 Kč (cena včetně bezpečnostní agentury). Rodičovská rada 
odsouhlasila ceny lístků a to: 150 Kč na stání, 200 Kč na sezení,
maturanti zdarma.

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

- prof. Scheirichová příspěvek na dopravu na exkursi do jaderné 
elektrárny Dukovany + Dalešice cca 15.000,- (upřesní po obdržení 
faktury)

- finanční příspěvek na cestovné pro pět studentek 3.ročníku na seminář 
EUROPAHAUS konaný v Německu 11.–16.6.2007 – 10.000,- Kč

- prof. Veselá žádá o příspěvek na dopravu 7.000,- Kč pro studenty, kteří 
jsou členy „Klubu mladých diváků“ – neodsouhlaseno.

- finanční příspěvek 1.800,- Kč pro studenta 3.ročníku, který se zúčastnil 
14-ti denního soustředění na biologické olympiádě v Pardubicích

- příspěvek 2.500,- Kč na permanentku pro vstup do ZOO na 1 rok pro 
300 studentů od října do března

- 1.100,- Kč účastnický poplatek a doprava pro 2 studenty,kteří se 
účastní národního kola „Indiánské stezky“ – prof.Smyčková

- finanční příspěvek pro 6 studentů 1.600,- Kč (poplatek za dvě 
přihlášená družstva) v krajském kole ekologické olympiády – prof. 
Smyčková

- finanční příspěvek 4.500,- Kč pro kroužek „SOVA“ – studentka Jitka 
Ortmanová 4.c



- příspěvek 50,- Kč žádá Studentská rada na odměny (lízátka) na 
pyžamový den konaný 27.9.2007

- prof. Vlčková žádá o příspěvek 1.000,- Kč na výzdobu školy
- prof. Veselá žádá o příspěvek na dopravu 6.000,- Kč pro 3 studenty, 

kteří se účastní semináře EUROPAHAUS v Německu
- prof.Beran žádá o příspěvek 1.500,- Kč na lyžařský kurs 11.–15.2.2008

ad 4) Stav pokladny 12.899,- Kč
Stav účtu 196.000,- Kč 
Jako každý měsíc proběhla splátka kopírky (vždy k 15. v měsíci)
Na třídních schůzkách,které proběhnou 14. 11. 2007 se začne vybírat 
příspěvek na RR 500,- Kč.Příspěvky se budou vybírat do konce listopadu.

Termín konání příští schůze byl stanoven na 26. 11. 2007 v 18.00 hod.

Zapsala:Lydie Mastíková
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