Zápis ze schůze Sdružení rady rodičů při Gymnáziu Kladno konané
dne 3. 5. 2010

Přítomní:
Viz prezenční listina: rr030510_pl.pdf
Program schůze:
1. Předložení návrhu programu
2. Vyhodnocení úkolů z předchozí RR
3. Stav na účtech a pohledávky a závazky (stav výběru příspěvků) informace o
mimořádné události na účtu RR
4. Konečné vyúčtování maturitních plesů 2010
5. Návrh na mimořádný příspěvek – maturitní zkoušky 2010
6. Rozhodnutí o plošném uvolnění prostředků na třídní výlety do konce školního roku
2009/2010
7. Rozpočet pro školní rok 2010/2011
8. Projednání nových žádostí o příspěvek RR
9. Různé – diskuse
Průběh schůze:
1. Schůzi zahájil Ing. Quant, který přivítal zástupce RR a předložil ke schválení program
schůze RR - program byl jednomyslně přijat v předložené podobě.
2. RR byla informována o splnění úkolů z předchozí RR
ad C. „pracovní“ postup pro přípravu maturitních plesů zahrnující i časové termíny pro
dokončení důležitých kroků přípravy, realizace a zhodnocení je připravován a bude RR
předložen ke schválení na první RR po prázdninách - zodpovídá Ing. Quant
ad D. Paní Pekařová předložila vyúčtování obou maturitních plesů 2010 s výhradou k
poslední nákladové položce, kterou je úhrada OSA za oba plesy - odhadovaný náklad je
30.000 Kč. Smlouva s OSA budu uzavřena do 31.5.2010. a výsledný účet plesů bude
předložen na příští RR. - zodpovídá pí Pekařová
ad E. Ing. Hammerbauer informoval o kladném vyřízení žádosti RR dotaci z rozpočtu
města Kladno, částka 30.000 Kč byla připsána na účet RR.
3. Ekonomka sdružení RR paní Pekařová informovala o stavu na b/ú RR a o situaci s jeho
závazky a pohledávkami - stav účtu k 15. 5. 2010 je 385 016,55 Kč a stav pokladny je
26.648,-Kč. V závazcích RR je dosud nespecifikovaná částka (předběžný odhad výše do
30.000 Kč) z mimořádné události nastalé v důsledku nedorozumění s partnerem (pojišťovna
MetalAlianze) a RR v roce 2007. O záležitosti bude dále jednáno se zmíněným partnerem
RR.
4. viz bod 2. ad D.

5. S ohledem na finanční situaci RR - dostatek volných finančních prostředků – byl projednán
návrh na zvýšení příspěvku resp. mimořádný příspěvek maturitním třídám na maturitní
zkoušky 2010. Byl navržen příspěvek ve výši 3.000,- pro každou třídu, celkem 12.000,- Kč.
Mimořádný příspěvek byl jednomyslně odsouhlasen.
6. V souladu s platnými rozpočtovými pravidly RR byla z prostředků RR vyčleněna částka 10
% z výše vybraných příspěvků každé třídy (s výjimkou tříd maturitních ročníků) a tato je dána
k dispozici na třídní akci. V případě, že třída prostředky nevyužije, zůstanou vázány
v rozpočtu RR pro danou třídu na další školní rok. Uvedené prostředky činí 22.600,- Kč.
Informace o výši prostředků dostupných pro každou třídu sdělí ředitelka školy Dr. Minaříková
příslušným třídním pedagogům.
7. Byl diskutován plán výdajů na nový školní rok a RR se dohodla, že uvedené bude řešeno
až za účasti zástupců nových prvních ročníků v září 2010.
8. RR byly předloženy následující žádosti na příspěvky z fondu RR
a)
b)
c)
d)
e)

Výměnný pobyt studentů Gunzberg 5.000,- Kč
Jízdné a startovné soutěž
342,- Kč
Jízdné na závody
162,- Kč
Startovné ekologická olympiáda
600,- Kč
Kursy ekologické
1.000,- Kč

prof. Kohoutová
prof. Kohoutová
prof. Pelikánová
prof. Smyčková
prof. Smyčková

Žádosti a, b, c, d, e, byly hlasováním RR jednomyslně akceptovány - RR celkem uhradí
7.104,- Kč
9. Různé
A. Termín následující schůze RR byl domluven na 3. 5. 2010 v 18:00
B. Na jednání rady se dostavila paní X zástupce společnosti a předložila návrhy řešení
končícího leasingu kopírky. Do konce května zašle na e-mail RR nabídky dle
domluvené specifikace tj.
a) provoz stávající kopírky při hrazení pouze provozu (prodl. smlouvy)
b) dodání nového přístroje a nastavení nového operativního leasingu
(nová smlouva)
Závěry schůze - shrnutí:
A. RR odsouhlasila mimořádný příspěvek v celkové výši 12.000,- Kč pro maturitní
třídy.
B. RR uvolnila na třídní akce pro konec roku částku 22.600,- Kč
C. Byly odsouhlaseny k zaplacení příspěvky RR uvedené v bodě 8. zápisu
písmenech a až e - RR celkem uhradí 7.104,- Kč
D. Byl schválen další termín Schůze RR, byl stanoven na pondělí 14. 6. 2010 v 18:00 ve
sborovně školy
Zapsal:
Ing. Martin Quant – jednatel
Správnost ověřili:
Ing. Petr Hammerbauer – jednatel

Martina Pekařová - ekonom

