
Zápis ze schůze Sdružení rodičů 
při Gymnáziu Kladno z.s. 

konané dne 2. 5. 2016 

 
 
Přítomni: 
Viz prezenční listina: rr21032016_pl.pdf 
 
Program schůze: 

1. Program setkání, schválení programu jednání  
2. Informace o  stavech fin. prostředků na účtech a v pokladně Sdružení rodičů (dále SR) 
3. Příspěvky na provoz tiskárny a lyžařské doplňky 
4. Žádosti o příspěvek 
5. Diskuze a termín další schůze  

 
Průběh schůze:  
 

1. Předseda SR Ing. Quant zahájil schůzi a předložil návrh programu – Návrh byl jednomyslně 

schválen. 

2. Ekonomka SR paní Pekařová informovala, že stav pokladny ke 2. 5. 2016 činil 55 101 Kč a 
zůstatek na b/ú 361 747,74 Kč. Paní Pekařová dále sdělila, že na příštím setkání SR bude 
připravena konečná informace výběru prostředků na příspěvcích do SR v letošním roce.  

3. Prof. Pelikánová předložila alternativní návrh místo pořízení nové kopírky bud SR hradit část 
tiskových nákladů tiskáren školy – předběžně schválen příspěvek 1 500 Kč měsíčně na tisk 
dětí v počítačové učebně. Na příští schůzi SR bude upřesněna forma čerpání. 

Prof. Berdychová předložila žádost o reflexní vybavení na lyže pro studenty; SR jednomyslně 
schválila příspěvek ve výši částku 4 000,- Kč na reflexní pásky. 

4. Žádosti o příspěvky z prostředků SR: 

1) prof. Berdychová – doprava Juniorský maraton       373,- Kč 

2) prof. Manina – zájezd do Toskánska (doplatek)        500,- Kč 

3) prof. Litmanová – exkurse památník K. Čapka    5.400,- Kč 

4) prof. Pečonka  – krajské finále volejbal chlapci       701,- Kč 

5) prof. Pečonka  – okresní kolo volejbal dívky        301,- Kč 

6) prof. Tlustá - okresní kolo volejbal chlapci        230,- Kč 

7) prof. Nedvědová – odměny volejbalová liga       800,- Kč 



8) prof. Pelikánová – doprava a startovné Prezentiáda      419,- Kč 

9) prof. Pelikánová – doprava Bobřík informatiky      432,- Kč 

10) prof. Pelikánová – doprava Robosoutěž       246,- Kč 

11) prof. Tučková – doprava na EUROREBUS       730,- Kč 

12) prof. Klibániová – poplatek za krajské kolo SOČ   3.300,- Kč 

13) prof. Pelikánová – orientační běh (startovné a doprava)  2.000,- Kč  

Celkem                    15.432,- Kč 

Uvedenou výši příspěvků SR jednomyslně chválilo. 

 

5. Diskuze a různé: 

 SR konstatovala, že Kulturní komise města Kladno opět neodsouhlasila dotaci na pořádání 

kulturních akcí školy jmenovitě plesy. 

Další schůze SR proběhne v pondělí 6. 6. 2016 v 17:30 hod ve sborovně školy 

Závěry schůze – shrnutí: 

a. SR odsouhlasilo příspěvky v celkové výši 20.932,- Kč 
b. SR odsouhlasilo další termín schůze RR; byl stanoven na 6. června 2016 v 17:30 ve 

sborovně školy 

Zapsal:       Správnost ověřila: 
 
Ing. Quant – předseda sdružení  Martina Pekařová – ekonomka sdružení a členka 

výboru 
 


